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 ١الرطربئ ا با رم رو ةه





 ۰ ديسلا عويطملا رعاشلاو فورا ينطولا كتاكلاد فد لف 0 1 ض

 يلكرزلا. نيدلا ريخ ظ

 ىف ءامالا تطلتخاو لوصالا تعاضو بادن الا تبرطضا
 نانيل ضع و ناروح دال يف ةفئاط تشو ةيماشلا عاقبلا ا 1 0 :

 ىلا ةيناهلاو ةيسيقلا امف تشاء اهيبصعب ةكسمتسم اهنييرعب ةاقفتم 0
 قيرف لك بس مهلا عفترب نم قالخأ تنثراونو « اذه سافلا موب `

 يف قةخ ءاول لوأ ةعفار ةيمالسالا ةبرملا زوردلا ةفئاط كلت اهم
 ٠ ةرضاحلا ةيروس ةر ا

 صاحلا امھذع ريمتن ةيقئاط ةفص يقرع ف مويا هن زردلا تسول ْ

 ةددعتم تالالس اف تخدبا ةريشعل هب رمدنع ةفص ٍِش انا إو الها 0

 يو يزاجح « يلاطحقو يناندع ضحم يبرع مد ىلا اراك عجرت ٠ ا

 اهيرغو ماشلا بونج يف نويناسغاا لاا امف 0 ةرثكسلا يناثللو :0 ٠

 ظ يف انيأرإ ًاقراف هذاخما عم 4 E قراقلاب س يلف بهذلا امأ 35

 ف طالتخا نم ئرخ الا ةيمالسالا بهاذلا و ف هار ا لابا

 راوط الو u يف نيابتو ةجزعالا يف فالتخاو
 تاع زا 3 تاداداو 4



 و ةف نن الا وقعا اجشلاو نو :

 5 ¢ ا را م 7 لع س 6

 ل والان لل 1 مهنم ؛ ل ,ناروح يف يف يز زردلاو و
3 

 ۰ و الثم يع نأ يبس>و' نييدادالاو ب

 نيتاسب ا تالا ا

 ر سلات يبرعلا رصنعلا اذه .لظ

 : . ماشلا دالبب 0 0 ل و 4 1 ودع لک هال هلالقتسا





 00 33 ا لاب فصلا ا اک زز 0 هب

 راد و 2 ا۱ نيب ريا ا يناس ن هفاصنا 1 دود ةيلالعتمإلا |

 باک 0 يلرشبي ا ك ثخ 0

 0 ىلا هل تد حو ةمطا هيف ترك | ف 8 تقو يف ًاميطو . 5 1

 وک ل اوقا ا كلا | ىلع يب ءالطا 8 ينمنع الو

 تل 00 2 هيفا د اشو ع

 "تازلا ملاعلا أب نأ بايشلا 0 00
1 



 فلؤملل ةبلك
 ان سلا یلالمزو نيا يناقدصا نم نوريثك يلا تق 2

Eنع ةفاض ةذينب هلا نا ب اتكلا اذه رش ىلع يعازنعإ  

 مهاداعو ةينيدلا مهماداقتعاو تشاور نعو زوردلا لمج را :

 تنطوو مه>ارتقا ىلع مهمركشف فيرعتلاو ةدئافلا يف ةدايز ةيعامجالا -

 يف زوردلا لج رزا لت تنك ال نكداو مهني رب لمعلا ىلع سفنلا

 ياع يف ةيعامجالاو ةيفيدلا زوردلا لاوحا تلؤان: الو ينايح

 نا نود نها ھهم او الن کا کالب ريخ نا ت تاز يناباتكو

 ددصلا اذه يف هيلا رقتفا“ام ءاقتتعا يف أجل نا وه يدصقم يلع ينوي

 لبج ىف تعضو يتلا ب تكلا لضفا ىلا و و: تام املا نک

 اهضعإو طوطخم اهضعب ًاباتك ن نيرشعو امن تعش زوردلاو زوردلا
 داوم اپ تج رتا اوم ضم تع تاو امده و عومطم

 نم ىلصالا اهصنب اهتدروأ مث باتمكْلا اذه نم نيلوالا نياصفلا |

 ٠ ترشا دقو مدقت اك سابتلا لكل ًافد ليدبت الو لي نود .
 ةعجارملاو ةملاطملل اات ريغ ص ناونعب نيلصفلا كنيذ يف ةرقف لك ىلا

 : دي |دبعووتك دلا ةرم> ىلا کرک هح وا نا ماقملا اذه يفينتوذيالو 0 :

 بددالا رعاشلا ةرصصجح ىلاو ةيكللا تكلا راد ريدم كب فيهو : : 0

 ىلا اهايذسأ يتلا:ةمديللا ىلع رادلا كلت يف فظولا ياز دحا ذاتسالا 0
 . ”بتكلا كلتئنم ربك الا بناجلا ريبدت يف ٠



00 

 0 نمو ¢ ا ا نار لا هدر ر رج يا "اشنا يلا

 0 ا الح 2 اب د يتلا رداصملاو واو دیار او

Eأم رشالو  
 ر لآ ةروثلا 5 نع رخا ناتك ًاييرت اذه یاتک واوسو

 راس فو رصم يف اهمقوو قشمد ةمجاف ليصفتك ءزلا اذه ةمتن هيفو

 نييعلو ةيرصملا رايدلا يف نيينانمالاو نير وسلا فقومو رعم يف

 ثحامملاو ةماطا نوؤشاا نم كلذ ريغ ىلا لينفوج يد يراه ويسلا

 نامكلا يف اهمافمم لازال يتلا ةيلطلا

 0 هعضأو مارتحاو عوشخ لكب بانكساا اذه مدقتأ ينناو اذه

 ١ لكيه مهحاو راو مهئامدب ن ودهاجلا هانب يذلا لكيملا كالذ ب اتعا ىلع

 نييفرشااو قرشلاةمدخ ىلا 0 ل يفقفو . لالقتسالاو ةبرخلا







 ما : ا

 ْ ا e ot ةحاسم - هدودحو زوردلا ليج عقوم

 را تار - كاديوملا دا :آ-هراثآو للا 0
 ا دج ك  ءالسالا ليق لبجلا - لاس 00

 ءاماع نم نيملاع نع ةردان - لبملا يف معلا ٠
 فورما لبخلا روردلا لو قد ليلا ٠
 لیا زورذلا ىلوتسا فيك - 5 ميا

 ظ زوردلا تورح ظ

 : ّْ : د 1 : ْ 1 0 ٌْ ي ا و ل

aاهم اليم نيرشع وح ىلع قّدمد نم افا  

 ب ' اهف "' ” ناروج امسا ةيصخم تمار( لا هل

 . Uامو ر ا اهدخمو اليه و رغ قسمت نع ا ا 3 :

 ةف هر ونحو ةدالا انركو يدك ا خيش هل نوا طلا ن
 طاسلا تح ةو ربط ةريج ءاروام ا: ندزالا ن ا یغو زاحملا |

 6 ١ لزانم تلاز 8 "نار حو عرار رو وک ی تاد ةعساو وا نأ روحو ١

 ٠ :سيقلا ءرعا لاو ئىرا و 11 مهرامثا قاهركذوبرعلا

 0 ٠ أرظنم كينيعإ نالا لف ترظد امنود ل ناروح تدباملو

 کا



 ١ زوردلا ل 0 هل 0 5 ناروح 0 7 هيلع قلطا هنأ

 يلا نم دت رهو e هناكش 1
 يونج رنج ىلا ناروح

 يو  ةاججللا لص

 ١ ا 3 را دج 11 ا تا يو ىلا برا

 هما ٠ جيف لعد ا رج ذ ذاتسالا ققدللا 4 لاك لیلا 0
 هتنرتو

 و اياطلا ٠ 0 00 0 را و

00 

 ةرارج لاقو

 7 م ل لف ا تھ

 AT ا امج رع ار ل سالو نءحرب له

 3 ع هيا 0 دق ناكو قشەد ل ا و 1

 یک ل 1 هيلع 0 35 e معاضلا كف 1

 تاو لك دما يارو e e n لآ ن

 0 ةرد يبو واق ينب ن ى اا

 ا







 0 1 ادع

 ش : 3 ا 3 ا اا عاقبلاو .

 لبي ف رعيونار روج لج اماه: : .يباتسبللا فرامل ةرئاد ف ءاحو

 . ةيقرشلا ةهجلايف عقاو و سالا 3 غ ءالا ليك وهف ًاضيا زرا

 ةلسلس نع ةرابغ وهو .بونجلا ىلا لاکا نھ ديم ناووح نم
 نعمدت ا يلامنۇ لا نم مقرا تملا ' امش لعا ريد "ماك ا

 ريسم بونجلأ لا لاهشلا,نم لبجلا و وط م ناروح دالي حطس 1

 اليم نوثالثبرغلاىلا قرشلا نم ةه و مظععو وس يأ نیمو :

 هيضارأو مير ليم هم اجو فلا وك هتحاسم نوكت E ریتم يا

 ةريثك لوس هانز i هت ر اذكو ءادوس هتراججحو ةيناكر.

 اک مط بحفل 0 امو ةديج بصللا

 ةحاشمفولعملا َىَسْيِع روکا خر ولا ةاتسلالا 0 و

 وحاو نونملا ىلا لاهشلا نم م عارذ تلا نی :امتو يع

 عسر لا ىلا قرشلا نم عارذ فلا ىتئم

 ظ ناكس ندوب ماج يب تيب أ ا

iند اا نوا د .الورئاغلب کلم ایف تاكو شوب وی  
 8 يىيوزقلا 'لاق 2 N: a نك لا اولا قژ درت نم ,ةيررقمسأ ن ن

 نارجم اه لاق انستا قش شنو لا دمحم 3 ءا: لا ا ةنماع ةمدظع ة ةعمت ۰ 0

a. Eیاو  NES E 



 ر ا رتم ت دلیک ب ¥ 3 يلا ةحاسم نا ) 1 1 1

 00 01 ع راد

 و ER نم ١

Eلوزتو رض اده نار را ن 0 م فورملاو 4 ا  

 الا كلذل دمشق نارو ابات ةميدقلا ل ودلا يف 0 زورا 00
10 0 

 ا ولا 10 هارق تابما ضع 2 مويلا ىلا اةيق ةيقابلا ةليلقلا
١ : : ١ 

 0 ٠ .ةيطبقلاو ةينبنالل او ةينائويلا تاياتكلا ناف تاونقو دخرصو ةعيدقلا

 او 0 ا ت نالا 2 ءاديونلا : 2 هبتشملا ق نوا ,JD م 2 1

 : ت اريج 1 نک ياد 2 يارا ع RY رود نإ شقد ت ا

 س ا ر نجا يآ e e كاز دلا دماج يا لع دادغب 5

 0 : مساقلا وبأ ظفاملا هتم ١
 اولا ماغلا ت ةهح نم O "0 01 عض و# راولو ةئاهسمخو 2

 نمرأ ابلهأو ىجا: داش د 00 38 ف نم 1 رخو د نآ تيد و ةسردم 0







 ٠ ةياغل ارماع ناك هنا ىلع لدت ءابس طخ ةيوتكملا ةيبرعلاو ٠
 ٠ اهباتنااملعلبجلا یرقرٹک | يف لب ءاديوسلا يقو, ءئديولاراثا
  3ةانقلا لثم 0 هن ةينامورلا وةينانويلا 30 هلأ ضع ريمدتلاو. بارلا ن

 عماجلاو داليملل سماخلاو بارلا نرقلا نم انا ناي يتلا ةلسلاو ديعلا و

 ءالا عمل ريبكسلا نازيللاو ةيئانوب تاياتك ضع هلع روبزلا ب را

 ٠ ا ونقلاهبررق 53 لعو ءادد وسلا يلع فرش هز کا لع ءىننا يذلا

 رع  e 5هناو لوالا نرقلا نم هنأ ن رضي ةلئاه.

  1تناك | ا تاونق تاما ااو 0 ة راتآ 0

  3الو مورا ةمشصرا امف تاكو اياك نازود دالبةدعاق یرمصإ 3

 ١ .مظعمو مااا يداوع نم م ريق طالب ةلملم كانه قرطلا ضع

 هي رجحلا 8 ماوياو اهذفاونب تناك يك ةظوفع رودلا 5 ١

 « وراشلا » وتلا كاذ زان الا بل يتلا را راثالا نمو ' |

 هرطقو .رخصلا يق توحنم رک او يداولا نیم ل مالا ليجلا

 تع صلو رم ىلع هلعساسا فوض ا هتيفاو ا 0 3

 ةا ملا صمو يداولا ىلع زز وهو ءام ضوحهطسو يفو بمثل ش

 5 جازدا يد بعم رات | قهاش ن فو( eR كلا )نومرح 0 3

 0 فرم نصح نم اج ناک ار ما 30 ىلا“ يدؤت اف ق

 ا 3 ب 0 ا نأ: نع: د ةا نم دعب اا



 رم لع ر قرشا رع دل ب لعد كنور دمع لق
 سانكب ئار ر ضع ؛كانهو ىتولانفدلا نکا ارو ارم ۹٣تراد

 ولي انوکا ايه نم ضعبو  ةجمراو ةقوراو تاداحو
 1 ا .راثآ

 1 ج ناد a دب اعم مان 2 كمعم 5 هلاس ت 35 يا

 5 0 فس يف ( ا 2 كانه و . بلقلا 0 اا 9و
 1 لا رار لا نمو ءايسلا هلا ا اضاع دملا اذه ناك دلا

 دقو نارو قرأ 0 0 1 7 ا

 اكن زا لعن لسا )يدا ف و ١ ا

 0 هلو اس 000 ا

 1 طاينالا اهدبع يتلا تاللا ةرخص (" مابا

 : e لع لت ةباتک e  ستودو ريغ ردك

0 

 0 صم



e 0ودبل ئداوع | ومف ديل اعلق نیص حش وللا غلاف 0 ا ن  

 ل در لع قرات ل
 ليا نإ دعب اص وصخ ةكارجلا لود نم اهدعب نمو ةسالفلا ْ

 ناطلسلا رصانلا اللا ةرواهملان وسيما نماهريغو كب وشلاو كركلا ىلع 3

 بوبا نب ركب ابأ لداعلا كلأا هاخا :ىلوو بوبا نب نيدنا جالص

 كلاما نم كركلا تدع ىتح مانع نأش نيتنيدلا كنيتل حبصاو امملع ٠
 مظعمو اهريغو رزيش ةكلمو هاج کلم 5 تانلع 00 لكم

 ىلع ,لهجلا ةبلغل ةريخألا نورقلا يف ةريقخ ىرق تحبصأ كلاملأ
 لزالزلاو تاراخا بايقناو نمالا ةلقلو اهترواعت ىتلا تاموكحلا

 اک اک ا ,دالاو

 هزه

 ق E رص 7

 نرالا

eليج ىرخا راش اهالاو امو  Nهدېع ينىعدت  

 دالب نا .ةاه بحاص ءادعلا وب هاوو ام لۇ ونو

 لاق لاله ينب لبي نماث الا نرقلا يف يأ ا

 ضا تاقثلا لاق 0 یهود الملا كالت امم 30 فنا دهاش دج رص 3 0

 ْ رظلا ءام ىوس ءام اه سهلو ةمهترم ةعاق تاذ ةرإب دخ رص »

 ٠ ةهج نم اهلمع ءارو سيأو لاله ينب ةدعاق يهو كربلاو حب راهصلا ىف ٠

Eفيص راب فرعي قيرط كال تا اهنق رمش نم ةب  
 ةعلقو مايأ ة ةرشع دادغبو دخرص نيب قيرطلا اذه لعو قارعلا ىلا 3

7 

 0 EE زب مو

 ب
0 
0507 



: 1 . 

SSE KANEDA 

 يف نناملا ن نم ددج ا ا رای رهاظلا کالا ددح دقو

 رف كيذكو lL و u و 1 ` رمد ة-ءلق نم مده ام هدالب

 . نيفلازعا ' د نولي وبكأو < انملق تناكوتادلاو نزلو ىرصب

 3 ةرجمل ةه تسو نا هس دحرم کالم اذه ناكو ةماسا نبا

 2 لق ةئاتسو ةرشع ىدحأا 2 دحر كال هنأ: نڪ نبا ل اق

 بويا نب ركب يلا لداعلا كيال .نبا ىببيع لقمللا كلا هذاتسا نال

 هج هر نإ اهحاصا م دخل ع ذخاو ةيوكذلا هندلا ف 6

 0 ٤ دي يف ت e 9 حصا ل دالا نا e 9 كيا: ا اهاطعأو

 ظ شوقا دحر كع و ر كا ا
 a توبا وب ءارعا دحأ مرفالا

 1 نف 8 00 ا ا علا راجتسا لعةلدالان مو للا ف م

 0 ل ید ودا نيدلا زع و ھاشم مالعا هتم تاپءا شم

 يدخ را الس نب ھا ربا نب سنويوالماغ le) ناک عا لا نرش

 يدخرصلا ي هنمتلا ناملس نب مدار و 798 ةنئس يوقلا يوحنلا

 ٠ يضاقيتخلملا ت رزطو دال ةزغ 2 أ دحر ص بيطخ هيفقلا

 ٠ حصالا 3 او 3 دداص لوم ود مصعب و اوا ا رمد ىلا ة 4مل ٥ه رع

 م ع ا تالورلاو نوقراعلا ىرب ام لع دحر

 )١( ءادقلا يبا عرا (؟) تافولا تاوف 0
 ا ةمييص] يا نال ءاطالا مران )ع(







0 

 نيعامجو نيب رعزولوةيف ليعادجو ليب رع ا رباك نادلج
 ماللا نم رثك أ نونلاب قطنلا مهاوستسال كل

 نیلا ع نع ا 3 :

 دياعنب ةو ندلام# ١ ينثدح »ةعبيص| يأ نبإ لاق ليلا ءاملع نم

 نا ارقد ينال نيدلا ف رشو يوا رمقلا نيل يكن يدخرصلا ٠
 ةيكحلاو ةيعرشلامولعلابنالغتش ناك لاق  دخرمص ىرقنمناتيرقام

 اء الو للا باطيف دالبلا ىلا ارفاس دق اناك و اهلضف رهنشاو ازيمتو ِ

 وهو (ةمالملا فوسيلفلا)سن وي نب نيدلا لاك خيشلا ادصقل صولا ىلا

 ةيهقف لاسم ترج الو ءاهقذلا عم م ادعقو املس سردلا يقلي ةسردلا يف

EEةعاجلا رثكا ىلع م لوصالا يف اشحيو كلذ  

 .ًاباتك امهيرب نا هالأس راهنلا رخآ ناك الو اهانداو خييشلا اهءركاف

 : دجأ باتک اذه : لاقو عنتماف رل هوو ةكملا يف هغلا دق ناك هلا

 دقو ءابرغ موق نح : هل الاقف هب نينض انأو هلح ىلع ردقي ًادحأ

 باتكلا اذه لع فوقولاو كرظنب ر ل ال لصحيل كاتدصق
 هذه یوس هملاطت ددر امو ةسردلا ىف 4 كرزع نوتناب نحو 0

 7 تاكا جرخاو امل منا یح هل اًمطلتو الوم ا ةادغلابو ةلدللا ١

 ةلدللا كالت ف د اماذد د ةسردلا تودد ر تو 2 ادو

eاغرف ىّتح بتی وهو رخ آلا لع لمي امهنم دحاو لك ناك ر  

aىلا لح ا نيش لو تارع هيف رظنل لا اررک مث هالباقو هتب اتتك  

 حصتاو هرخاآ نم هنم ءيش لح اهل روظف راهلا علط دقوتقو د : ا : 01 3:



 انکا المخ ها ا رعو و زا ۳ صا ٍجح الواف الوا

a 5 hEل انبلط  

 0 راب لز یم
 زوردلا

 لبجلا

1 5 

 كا ا 0 ن لاذ 1

 ل هيلع بضغ وأ هيانب رهدلا هع نهو نانبل ف

 ١ ةايداو ز زورد 0 1 | منا لبا 46 :

 سبتقملا لج 0
1 



 ىسيع ذاتسالا ققدلا خروف ثي يفءاحو ٠ ارا |

 نالمش برق نانبل برغ نم (ارفک) ةيرق يف اوناك ءارمالا دعب 20
 ىلا اوراف مهتيرق اويرخو نويخونتلا ءارمالا مهاوانف فوشلا يف

 زوردلا نم رخن لآ معمو رثك اوا فصنو نينرق دنم ناروح _
 ديب دالبلا كلن ةماعز تناكو . ناروخ نكس نممدقا مهفاضنا |

 ةمقوم يف نيهنملا ىلع نويسدقلا رهظتسا نأ دعب امس الو نيينادمخلا 0
 بھذف م۱ 1 ف ينانبللا عاقبلا نم سايلا 0 قوف ةراد نيعا ْ :

 مهلا بسن يذلا لبجلا يف اومصتعاو ناروح ىلإ نوينمأ | زوردلا 0

 شرطالا لآ رهظنأىلا فتون رق دم نينادحلا يامل اونادو

 ةيرقلاو ريجماو ساسراو ةرتعو اديوسلا : يه ةيرق ةرشع يامن يف - ٤
 ةرينشو دخ رصوزنعو حيبش هيرغونامرلا ماو نيبيذو طوحو هكيو 8

 ْ قيرز وباو هيوطلاو حلمو نامرعو ناتماو
 . ع ) 3 1 : 3 1 N ب 5

 مهنا اوار " ةيناروحلالامجلا زوردلا لزت امدعيو 20-5090
 ةلاسبلاو شادبلاب الا مهتماركو مهقوقح اونوصي ناءنوعيطتسيال

 ١) فراملا اد (+): 54ه. يمص : فطتلا( `

  نانبا ينزوردلا ءاربك نم نادمح ينب خاشملا نأ : فولملا ردنكسا ٍ 0 ١

8 





 يناثلا لصفلا ْ ْ

 دود رلا

 هللا دننع مم ديبع - مهبسل ولاا ولا

 قاقتشا يزردلا ليعامسا نب د س هرماب 3 ا يسيل ٠

 ةيزردلا ٠ ء«يشنم لصأ دججا تلک ن ب زوردلا مسا ١

  ةطمأيرقلا اياب نم زوردلا له  ةيزردلا ءوش -
 - نويتملاوزوردلا - ةيزردلا اهيلع تبلقت ىلا راودالا |

 لس اطلسلا دهع يق زوردلا  ةيمطافلا ةلودلا زر
 - نالسرا بيكش زيمالا .ةلدإ ب ملص برعزورالا |

 تابجاو لاهم مام - لاقعلا ام -ةينيدلازوردلاتاماسقتا
 . لاقملا ديلاقت نع ىرخا تامولعم لاقعلا ديلاقت  لاقعلا
 "بس قوردلا مكت بابسأ  ةزولا هئاقملا - لالا :

 د سلبا لالا قورذلا داقتعا ةيزردلا تاجرد

 -..ةينيدلا زوردلا تاداقتعا زاب - نوكلا قا 0
 'قافيم --. ةينيدلا اهضورفو ةيزردلا  صنقالو هند |



  - 2 a eينال زوج له |
 ا لاقمعلا ف زوردلا ياد

 - لاق نالا ا لاقما دوج

 يف ةأرلا ركذ ٠ زورا 200 فيدحلا

 زر ردلاقأ أرلا 0 ًارملا

 عج 5 0 7 نادل ا مضت 1 0 ل
 1 ت سوا هناف اذه < احلا امأ . ةكرحم ةزردلا
 Cd | هبقلو ن ويمطاقلا مل لاقيو ةيديبعلا

 نب دازأ سل 4



E E 

ERE 
 مهضمبف مهن ةح يف نوخرؤلا فلتخاو

 هللا ديبع بسنو مالسلا الع ءارهزلا ةيطاقن اليصتم ل 001
 ليع امسا نب موتكلا دمع نب قدصلا رقعح نب بهيجلا روش ىلا يدبلا 4

 ةيسنلا هذه يف نيخرؤلاو ءاملعلا رثك | نعطو . قداصلا رفعج نبا

 ًايسوجم ناكو حادقلا دحا نب دم نب, نيسحلاب الصتم مهبسن اولمجو
 يدوهملا مساو يدوهلا دمع ٽن ةمطاف مهما نا اولاقف ايدو ليق 9

 هللاديمع دحا نب دو نت نيسحلا هما جوزو ها دیم ءهمقلو دعس اده

 (اهنم دسافلا ءالا جارخا وهو )حدقااب ءاملا اهملا لن يتلا نويملا جام ٠
 ةوعدلا رارشا لع وبا: هلطاو ليلا نوم اأ ناشاد متو

 زاوهالا ىلا نابتصاو جرك يحاون نم حادقلا راس مث تيبلا لآل ٠

 تيبملا.لآ ىلا وعدي ةيروس لامعا نم ةيملس ىلا مث ةرصبلاو ٠

 هللا دنع

 ماقودح | يفوبو هماقم دوا ها ماقوحادقلا يفوت 1 7 يدمملا ا

 همم ىلا راسؤ دادغس ناکو نسخا هنبأ هدم ماق م لڅ هو | هماقم

 ناكو حادقلا ا دمع هدج عناذو نملاوماو مادو ا هل ناک تتيح ۱

 ا برغلاو نملاب ةاعدلاو صاالا بحدحاصو ىحدولا هنأ ق ٤
511 

 هل اوفصوق ةيهسواشنلا ثيدح هت ردع ىرج هنا قضاو هيولساريو |

 لاجلاو نسلا ةياغيف يهو اهجوز اع تام دادح يدوبي لجرقأرعا ٠



 00 تراصو لمت ا ا فاو
 دالا دولا نب لا دهنق دلو هل نكي لو نيسحلا تامو لولا

 اطعاو لعف نم ةوعدلا وا هفرعو يدا لا ع ود

 | e ةاعدلا هل اعدف تامالعلاو لا ا
 ءا را اناا 0 راکن ال تفتلي الو : نودي نبا لق

 2 ضبقلاب ةساجلسب راردم نءاو ناوريقلاب ب باغأالا نبال دضتملا
 "2 2 هلوق يف يضرلا.فيرشلا رفشو برعلا لل را الهلا دنع

 0 0 فناو ا لوقم ى ناوملا ىلع يعاقمام.

 0 ةيولعلا ةغيلللا رص و  يداعالا دالب يف لذلا سبلا

 0 افا دلا يماقاذ اذا ي الوم هالومو يللا هوبا نم ..

 عو دج ًاميخا ساب لا ديس هقرس قرع فل

 ا كلذب ر واو دجلا كاذب يل 0

 ظ مالا لع 1 ی مف مالعأ هي هيف دېشو مسا - يف حدا

 e ١ وعست ةئس ةدحلا يذ نمنييمطافلا لود تاذبو

 او ةضفا را راک مابا يفو ةثاوسحو نيتسو عمم هنس ىلا

 زد ذأو مريغ e ىدتقاو سانلا ىلع سوكلا تمضوو مثرما
 E روغتب ياا لاج لها نم فئاوط دئاقع

 م عر : ةيسشيشاو . ةيزردلاو
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 هدنمف ةضقانتمأ ٠١ هلا مأب اطا لاوحآتناکو 2
 نس سداسلا وهو هن رده TVo 2 د رهأقلا ةنودم ف هللا رفا کا 1 00

 زيرملا هدلاو لعل الاي و رصيف دلو مهنم دحاو لواو تيءطافلا ءا

 هب وع لق همكح ليشاد هرج نم ردع ةنالا قاوهو ۸ 2

Nا ظا ةرشع ةعباسلا ف راض الو تعللاو وهلا نع .هعنمب ر  e 

 اد رغ السم ظا کلو ءكالإو ةسارفلا حئاول هيلع ترهظو كلاملا روما يق
 يف كوعتلاَو: ليلا ىلع ثوكتلا هب أد لوا يف لمحو .ءامذلا كقسو ةادبتسالا ىلا
 ًاقاروأ تکو دما وک ا ىلا مسقب استو ا عوضخ ىريل ةرهاقلا غراوش
 (هالاو ند کو باطلاق 1 لك مهتم دق ينو ةباحضلا ا
 ككسبلايف رپ ا نط حرصا ال ريثقلاو ءافتخالان هيلع هدو ءاشنلا 155 5

 ةيدالا ينا ىلع 00 نينسب 3 نعم ق نوسحب صا 6 + باقن نود ن

 لا ٍ .. جوملا نم نكت 0 جن أهعنص مدعلا

 ىلع هاون هلا هنا نلعاو 0 0 الا 1 رجا 3 ۰۷ ةتس فو 1

 ا ةتط الا ةنائللا لقا نم »او ا ارزو ناک يلغ' ن5 ج هنأ يسراف كلذ 0

 هن اعضا لاو ؛ءانل واللام هالا اوج! يف رجالا انه رادؤىزردلا نيكتشت

 ٠ اوناكو هب اوکو ع جلا طسيف ًاموهيسانلا هباء ماقف هرعاب ک الا ةيهولاب رعييو
 هياغ ؛ مقلا بصق 5 و ا ا لول هلتق كشو ىلع '

 ثعش 'رضم يف يؤردلا اقا ىلع وقبر 1 هنكلو ءوسلا ج 01 رمضا 1 لع

 حاجنلا نم هرظنني ع نكي لام يؤريلا يل كامو هل ب تنام عاملا ال انا 3

 قبرا هنا كلذ نمو هغو رته سالا عل ركل لاتخ ا ناكو ٠
a 7 :يل ايللا ىدحا 2 ر٥2 نزا نم أ و3 رسا نا معو ءاقشالا ضع ءا زو  

 میک کدو موی كرت ر نساتلا نما دق كلذ لبق ناکوهرعا ا وعاط اق ةهولعم ءاش

 قرد نم لكل ديعتو همانا يف a اا ىوغدب ليللا لوط ةحوتقم

aهوذخا ام اوذخاو ةقرسلل مهر > اس ا ئذلا لد املفقراسلا ة ةفرغمو هدر یش  

 لوها يبا ةروض ىلع ساحنلا نم الاثم تص دق ناكو نودهرزت 8 2 هتماص 2

 ۰ يذلا لوها يا ىلا اوهذا لاقف صال | هلا A تاجالا باحصا هيلا. مدقت 1



 ْ 5 حالصلا لهآ ىلا لسو مم ماقتناو ءاملعلل ةيححو نبجو ةعاحش

 0 | عدل ناز الو هللا سهأب 11 هفت بقل ٠ ليلقلاب لخبيو ءاخسو
 ' تامدقلا كلذل دو ا نوع رقد ءادتقا ةيهول هلا يعدي 5 4

 مسا ) ةلمسبلا لدب اؤرةب ناب ءابطخللا ىماو هرحأب کالا هسفن قلف
 ا قاغتإب تابيغلا لع يعدي راصو ( تيملا يج 5 احلا هللا .

 ١ نع 7 هتامد نم هدزع تاکو ءار الا تويب ناعيا وألا زكا>علا

 8 e ةينطابلا ةاعد نم نايمحتا

oاا يزردلا ۱ ليعامسا ا لاق ما  
 ئزردلا ليعاميسا

 ١  رخاوا يفرصم ىلامدق هناف لوالا ا دا نب يلع نب ةزمح هل لاقي.

 ظ | هنوعد تارتا لع هقفاوو :kl ةمدخ يف لو ةثاهن راو عبس ةذس

 0 يلا تاقتنا مدا حور نا هيف بتك اتك هل فنصو ةيهولالاب

 0 ند دحاو و نم ةصمقتم 2 املا | فالما لا و لاط يب نبا

 00 نما انا تلق رس ااا فزع الجر هلخاد نه عضوو

 ا ا مصلا EE 0 لجرلا هب اا هتي اکح صقو مم لحرلا 1 اذاف

 1 رةق 8 اودقتعاو مالا الا لايق هل واقا تحصو كتجاح دحم نالق تيب

 01 رعأف قش ةعم عبرا اوناكو نيتراسلاب ءيج مل اناولاو الكشا
 3 دعا تح ةنيدملا ف نالا معو هليح ةيحض ميج اوقنشف م انج ءازح مةنشب

a1 دقي 3 00 ةزامالا فلا بحاص 3 رب وأ : ةو ان  

 ا ا + ناديألا فجر هحوو يروج توصو جا لثم نادقت

 e تخا 58 ر هنيع نه مهباصإ الث هجو ىلا زظنلا نوشاحتي



 مك

 ةيهولاب يدان كانهو خيشلا لبجنم ب رقلابمتلايداوب لزتفماشلارب ىلا
 نم اومدق نيذلا نويخونتلا ءارعالا ناكو ک اهلا 0603" ا ا ل رح كا ا 3 1 اعدل

 ةوعد لوبقل نيدعتسم اوناك كلذلو ةينطابلا نم ماشلا ىلا قارعلا

 يزرذلا لتقو . زورالاب مهيمست كلذ نمو اهلا اوداقناف يزردلا

 هئاعراو ةرشع ىدحا ا رتقلا 0 ةعقاو ف روك دذا

 فاللا مقو ناک و دحا نب يلع نب هزحاممناثو ا

 هد اح اف 5 الا ةيهولات اعدو اک مدمن هدف و يزردلا نو همد :

 و هل اناث EY لمحو ا ةدايعل او انس ذو ضعدلا : 5

 ءارو لسرا هن اح قيلت ال روماب امو اهمهناو ءاسنلا رئاس هرکی 5 اههركي كلملا
 تدعم نا ااف املعو مهيلع تدءوهص همر ٤ املا اونهذو نا مهغاكو ءابطالا ضع

 انا وعا نم لحر ءارو تاسرا تن زو ا 3 احاضتقا AE نا تماغو كاذب /

 اهدا لشق هلع تضرعو هماظو و ناطلسلا هرکی ناکو شاود نا م : :

 تك رت مالا تالت يف" الا نکو دملا يف هالوع كل دار كلذ, للا نر
 هيلع رميس هنا, بکا وکلا يف یآر هناو هیدل ًاريطخ ناك مويلا كلذ نا همال لاق ةيرعه 511١ ةئس مالا دبحا حايص ف جرخ املق ةفارقلا دضقشو ہرا مو 1

 اهنرعي .ةمالع ةفارقلا ين هل ترهظ ناو الدوا شاع هنم صلخ ناف مسد رطخ

 يتلا ةمالسملا ىأرف هلو- اف عاطت دورملا للا يف راض املق ع ہک اله ناک

 1 لاخر ضع ٤ ساود نا هيلع علط یح اذه هلوق 0 و )ةا تدو ةمالملا 1

 (م858١:ب6 مالا تابكت نع ماثالا رسح» نع ًاضعلم ) هتثج اوف>او هولتقف

 . ةرهاقلا يف مظعب هد ثدحو مم رهف هولتقيل هيلؤم لع نسانلا مج 3 : ظ

 1 5 الا هلسرافن هباكا نم نیریثک اواتقو يزردلا ت ا 0

 77ج TIE. TL TO PTR i ar SD a a E بج ولسا ل - سل دوس
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 0 مدنم يقلب احلا ةا نيلئاتلا دنع مرتح ن
 زردلا د ن نوهركي مو . كلذ ريغو مئاقلا ة ةححو نسف
 0 بتم ٠ بصتغي نا دارا هنأ امل همساب ةيمسقلا نوهركيو هنومتشيو

 : دك نمةحيصنلاوةب اغلا ةلاسر نم م اک ہلعف ا هيلع مدقتيو هر

aهنا زوردلا 0 ناو برك 3 ّك  eaد 0  

 0 نیعا نع اي يفت ءاهسلا لا جرع كانه نمو ءاقرزلا ةكربلا ىلا ا رفتم

 - قلملا لحسلاب ةامسلا ةلاسرلا 31 الإ هنو دب عع كنك یک
 ناال اناحتما نتخا م احلا نا لوقي اهبفو عماجلا باوا ا 4
 املا ةيه واب داقتعالا رذب بولقلا ف عرزب ةزمح عرشو نل <

 نودبعي يرسل | داى هعامتاووه عمتجو هتدابعو هديحوتو

 هم نب نم اورثف مهودرطو rr اورئظو نوماسسلا مهلع تراث یت 1
 - ةهجيف مهضعبو ةيبلحلا رايدلا نم لعالا لبجلا يف مهضعب لزل 1 0
 لاو 2 ليج ىلا E بهذف كانه نم اوقوفت م 0

 : 1 2 يداو ٠

 اف ردصت ت یتا, مزال يف فلؤلا علطا دقو
 ي 1 . ديسلا بيدألا ا ا زوردلا يف مق
 ا u : لي ام هنم فطتقاف
 4 ١ 0 لجر لا اب بسن ةيزردلا ءيشنملصأ ۰ ۰

EE AY 

 Are ر حلالا ددعلا : ةرهزلا 0





 ( ه.م ةحفص رظنا) ليارس لا رجلا زوردلا ء اقدح



 ا

Nsهغلب  هنالل الإ هيلع بضغ ع نويمطاقلا هيلع ناک ي ذلا: نع 20000 نبتت لج ةيروس ىلا هلسوا هرم كالا ناک قزز  

 يعذريلا د 7 قيفر 2 لتقف لقب ماف هدب ودر ركنا هنا تا
 ناك هاو كارلا نھ لجرلا | زه نا ا 0 7 كتيأر ن

 ظ 3 كلذكو ررر ىلا لو یا دج يف ل کک ًاطاخ ظ

 : كالا ةمدخ ف وخد لبق رص هتعنص تناكو 3 وه ی رعذرإلا ْ ٠

 نيتشر ريغ وه زوردلإ هيلا تش يذلا نيكبشنو م i ملص

 نوردلاو اذه. دوسلا مايبالا كيت راب ي ا هركذ دزاولا دئاقلا

 ا راه مهلهارك ةدش لغ مه تقصاف ةءاربلا 3 تقيس 8

Ha 
 0 !قئاسر انل ابق يتلا ءأ رب الا نم نزيثكو يزر هابل ا دا

0 

 بار الو ̀ بهذملا ناك.را نم دعت و ,ةيزردلا يف .ةرهاظ يه ءاغصلا 1
 ةنتفلا هذه روذبا نيعرا لاو .ةكرملا::هذحلا نيريثملا اوناك س فلا 00 3

 الاول برملا نا 4 ټو : هناي مالسالا مدبب برعلا دب .مده لجالا

 اوأر كاذكو.. :نراغزلا ن ET رضيقو ىرسدك كلام 5 يلع اواوتہتهو مهلك اوردو مهن اولي نا وعاطتسا ام مالسالا
1 

 0 0 7 او a e نورخفي 8 كما ا

 5 تاك ا ب کو هنم نوأربيو روک دملا ب ا ن ونعاي 0



NS 

 ا أ ا ىلا ءارألا رشنل رس نولمسي اوذخاف برعلا
۰ 

 لئامقلا نمممزوردلانا ضعدلا يأر و ماشلا عوبر 2 اه اتن ن

 ةينارصنلاب تنيدتو مالسالا لبق ماشلا دالب تاخد ىتلا ةيب رعلا فلها  |
 تناك ام لع اهرارصا م برملا نيد هنا هيف او مالسالا ا

 نمزيفءاذصلا ناوخا ملامت تعاش اني . كلذ لبق ملاعتلا نم هتنقل
 لع هلملس محو نشا ل ا

 ١ مفاخنا و ءاماعلا هيومتو ماكحالا داسفو ماكحلا لظ ببب سانلا

 الق ةيب رعلا ىلا نانويلا ةغسلف لقنب ءاململا هابشا 0 وو ةراخ ندلا

Eا لوقا س  ltسوؤر  

 ةيمطافلا ةوعدلا تءاحو - تعرزف عرزال ةلباق ةبرت لئابقلا كلت

 تن رنذو نيالا كلذ ىلا ت تاسوتف نييسامعلا ن م كللملا عازتتا دیر

 1 امسأر تجرخا نا ةيزردلا تنل اف هرو ىلع سوفنلل

 ١ ٠ خيشللا موحرلا خرؤلا بهذم هيف ديؤا رخآءيشو رال
 3 وردلا نا هباتك يف ركذ دقف طايلنانيدلا يحمس 2 ةطءارقلا

 0 يأر اذه و ماشلا د دالب يف ةطمارقلا اي 8 نم مث ةيريصنلاو

 د ال هک او ماشلا رب راتين او تك نيذلا نيب هب درقنا موحرلا

 a زوردلا دنع ةظوفحلا بتكلا يف نال حيح يأر

 ةبمكلا ن 5 دوسالا ر حا اولمتقا الل ةطمارقلاو هيلع
 0 الأ هودري مل

 1 اودارا اذا مويلا ىلا زوردلاو هدرب رصم يف يمطافلا ةفيلذلا مهرما نا
 1 1 يا هنا هنع اولاق نيا هكسمت ةدشب ميخياشم دحإ أوهصي نأ
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 بهذا يق ةيقاب ةطمارقلادئاقب نا اذه اناوق نممهغي نازوجي الو اذه

 ةطما رقلا بهدم نع الثم ءادفلا يب اكن وخ رؤلل ةر ذ نال ىزرالا
 يفالإ مهلا هب ءيس روردلا e هاف رع يذلا مع متلي ال

 ةلما قلاع ناد ينب ءاضق دعب هنا رھا هل وجم الىذلاولغلا

 ذئدع تاخد يتلا ةيب رها ىت ئابقلا تجدنا و ماش ثلادالب مااقب تنكس

 لعأل وعيا كلذ ناک ٤ اللا فيس ازت زو ال. تناک و ةيز زردلا يف

 اهلا هرو < ذآ لئام قلا ةلاتسا ف ة ةيمطافلا يد حاجت

 جور دنع :.ةيناتسهلا  نواغلا ةر 8 اوا راودالا

 ذاقتأورمسألا رحيلا یت واف ر ر ی ره یی ارتا يت 0 .تساقلا يلا

 5 .ةيززملا املع

 تراسّن وو 9 31 1 قا رغاؤ مال 0 1

 لوا مونيا كولم خونت لآ ءارعأ اهنمو نا تا :اموتنمأو ةقرف مهن
 لوسرإل ةريشملا هبا اصلا ةمئابم ده هلا "الا هلا ال .ةالايش ىدأ نم
 خوت 7 ةو ردلا ةقئاظلا ءارع م الوو ةزجشلا سا( ملص )

 مهمو ب U نب ماعا ن نب. ملو من ج تا ةيلاؤ. عاق نا 5

 بش ایس وا ناق نب نرغب وأو ةلهاجلا قاب اولا لولم

 مو ريمح هدو ٤ نال هوخأ 1 ريه هنا 5 ناطحق نب برع نبا

 ےگ نب كلام مهماع كلم ةريملا ىلا مهم ةقرف تاحرو ةعبامتإا كولم

 نالمك نب دنر نب كلام نب تنن نٿو ني دز الا نب سوا نيا ٠

 هنبا م حاضولا ةيذج هنبا م: ناطحق نب برمي نب بجشي نبا 1
 هنبا م رذنلا نب نايعنلا م ناهنلا هوخا 51 ورع هنبا م سيقلا ءرما .

O n و n و 

 يا

 وول ام محد ومو بج وج ا جے چچ



 ۰ 1 رهشا ةعمسل ثعءمملا لق قربك ا وخا مل سوباق هنبا مث رذنلا هنبا م دوسالا ٠
 ائ 0 و .ةنس ٥۳۰ ریا كولمةدمتناكو : 0
00 

ٍْ 

 1 0 ا زوردلا 00

 9 هر زجل اوقارملا ل ةيزردلا ا ل 7 بور ا

  مطمفلخو ر رک الا نامعنلا زيوربا یرک لق دنعو . ةيلخادلا ةرعلاو

 . .ةقئاط ةرشع اتا Aaa و لحر قرش لاو ولعلا يف هسا ة همت رد لاو نامنلا

 ٠ ةدم ا رعم ىلا بسنلا باحصا نم

 1 تامو 3 رال 0 دادو مرون د ا

 7 اال ودص يو دلاغا ييو ر يبو هللا دبع يبو  سراوف
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 هده تھ ةق رف ترضح ةيمطاقلا د دعو“

 ج نا نيينعلا اهتارعا عم اهريغو بلح ين ةرخأتم تناك ةفئاطلا

 نويخونتلا ءارعالا ناكو كانه اونكسو نا : ١

 بترلايف مهن واعجيو موزع وإ ١ نأكو مامر ءا ءا رع

 .. ةيبشلا قيدلا"ز : ونک رازضاو راذقا رانا مذ دع مط تن
 0 0 یدو مهناكم نسم يالا ا ْ

E:لج 0 1 ل كلا كنك ا 21 1ع ا  e 

 و ا 000 اا لن E هتنئاطو يرد

 :آ ريمالا كلذ قو هيلع دب زم ال ام .ةلاسبلاو ةعاحشلا ن نم اوورظا 2

 2 ةيقذاللا ىلا ةزغ نم ةدتمم مهتبالو تناكو . هل هل ةأفاكم ءاديص ة 4 و

 5 نسا 7 داسو م ل لسو ثافا .كلذ دنعو . 2 1

 هل Si 3 0 e نعم لول €

 8د رسا وا یر ولا ةدبرج يف فقول ملطاو : “٠

 يدوب بتاكتلاو ملا متم لاقم لع ةرهاقا 0

2 
 Fi 2 2 0 :, : 0 N 1 ف

 0 )۹۲ هب تاتو ديعلا 3 والا ا 7 ا و / ىلا ر
 CRD EE SE ل ما يسع نر كولا



 هلا امو زوردلا بسن لج مالكتيلا هيف .لوانت نالسرا بيكش ريمالا
 ,عزيزوردلا نع مالك يام الا نع ةمجرتم ةلاقم يف درو : ددعلا اذه يف

 .٠ اذهو ةفلت2 سانجا نم ةيروس لها راسك زوردلا نا هيف بتاكسلا
 مالكللا يناوعرش اذان فالا طيلاخ رئاسك صبخ يف صبخ مالكا
 0 نيب رمشلا ىلع

 نع نيلاج م ال حاحقا برع بسنلا ين زوردلاف ٠
 ۰ ر رد

 ةي رعلا مهتتحس نم لوا كلذ لع لدتست د
 1 لئماص عمل هنعمل ةمشا لبق دجوي. ال ذا ضمعبا مهضعل هباشنو ةفرضلا

 ايار 32 ا هجر هدبع دوش ا مامالا انذاتسا نك و زوردلا

 ' جرا تار اذا : يل لوقيف هباشقلا اذه ةدشنم هبجعب يلا يضفي
 ْ ق ءرعلا

 0 هيب ا نەفورلامهجا رخاوةيبر علامه ة هو هر ل

 دا لدم ذي رعلإب ملكتي نم برعلا ةريزج نع ء جرااعا يف دي الف

 .ثيدملا قوس مهم 3 رملا ناو روردلا لدم هيب رعلاب جما ١ نم الو

 E تالکلا امف ةلمعت سمة نهتم ة رص ةحيصف يب مف هب د روم نكت ا نا ةرادعإ

 0 .نميوحنلا املا لجرلا نم ةغل حصا اهدحتف امه تعضو یتلا ينلاحملاب

 نه ةا ءاسنو الار روردلا ا يلا ل وا

 . liىرخالا فئاوطلا د دنع يقلاو زوردلا دنع يتا جرارتا 0
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 ةف ةزرشع يتنثا ءا ءانب | مهو ک ىلع ةقفتم نائبل لبج يف يف مل تک اننا

 الو نييسابملا دهع لئاوأ يف نانبل ىلا بلح رايد نه اورجاه ةيب رع .
 تناك لئابقلا هذهو - باح تاه ىلعالا ليلا يف ةيقب مهنم لازت

 ,اهف رئاوتلا نام ين رعلا حتفلا لئاوأ ذنم نامعنلا ةرعم دالب تنطوأ

 كلا خجراوتلا هزه ديؤي فلسلا نع فلللا نم روئام مهب

 ةممسلا ةعالاب نيلئاقلا يأ ةا ةعيشلا نم !وناك مہا اار

 ضب اهاقلتو ةيمطاغلا ةوعدلا تناك املف . ةعيشلا نم ةقرف مو

 ضعب تمسقناو زوردلا مهنم نأك و ةيليعامسالا مهنم ناكف ةيعيشلا

 الغ نم مهنمو يلصالا ميشقلا ىلع قب نه مهنم نيمسق ىلا تالئاعلا

 ريثك فورعم دحاو املصا تلا تالئاعلا هذه نكلو . نييمطافلا ولغ

 كقلوأو زورد ءالؤهو .براقأ مهما نوفرعي مو مويلا اذه ىلا اهنم .

 يبو دمصلا دبع ينبو ناولع يأ يب لثم كالذو . ةعيش يأ ةلواتم ..

 نيد ةيبصع تانارق دوجوم كلذكو . مهريغو راظنقلا يبو :يرصلا

 رك | تابارقلا هذه فک او نيينسلانيهلسلاو زوردلا نم ريثك

 .مهريغو روعالا ينبو ارقش يلا ينب لثمكلذو زوردلاو نييه.شلا نيب اهنم
 . لبج مدالبو ًاضيا حاحقا برع مه ةيروس يف ةميشلا نا ىنخيالو
 لبجلا كلذب نملا برع نم ةليبق ةلماع لوزنل كالذك تيم“ اما ةلماع

 لحاس يف ةيكدكسلالتمةيناع ئاق ىلا وسنة ريك ءايما دع كاذكا
 اهريغو نملا برع نم كلساكسلا ىلا ةيسن يهواديص برقي ةلماع

 .ةريثك تاتويب دجمو . بتك ةعجارم نؤدب نالا .ينرضحي مل ام



 2 رمل J 1 رمال اننا وخا لك برا ا لا اانا ةو
 0 ريغصلا يلع لآ تاوكيلا انناوا لثمو ةعازخ ىلا نيبوسنلا كيلعب يف
 تر ةعيشلا نا ررقت اذاف . ىع ال امم مريغو لئاو ىلا نيب وسلا
 0 الف ةنسلا لهأ نم مهلصأ نيذلا ام ب بزرع ةفيشاا نو ملصا تذل
 0 ةنحسلا نا ذاةنحسلاليادب اا ب راسلا لهأ نما ونوكي نأ نم

 71 e ذنم يأ هنس ةكم ا كم مها ليلدب 3 1 2 الل هس رعلا:

 ال ةدحاولا ةرجشلا نم قاقشنالا اه:
 ا 1 الو ا فرع مهضعل لاب

 000 الا ةديدملا نورقلا بقامت علا اذه لا ناس الب ظل عل
 : ١ توا ع

 | رك د نا سقت نا نوللا كن وأ ناك ولف
 0 اوهلسا نيذلا نم وأنييناداكسلا وأ نييمارالا نہ مث فورعم ينب ىم

 5 ًظوفع مسا نک مولا وأ اوا ناموا وأ نانويلا نم

 ل اسنالا ةفورعم ذاقتاو نوطب مهسفنا زوردلا يف اح
0 

 : ناو ميغ ىلا ساناو « ىل 7 ط ىلا كلذو ملم ىلا اذه ٠ برملا لئامق

 مهنمو < لئاب ؟ايقلا ىف مہ راقاب مهئالص تسرد نم مهمو باك ىلا

 : ١ تارارشا 28 براقا مهئدلا مازع یب یب لدم ةفورعم لار ال 5

 1 قا رعلابرعيف براقا مه نيذلا سدح ينب و نیک ر نیب و قيعق يتب لثمو

PSE O SPE 

 ا رك الا نم مولصا ة ههو تدائاع نصل زوردلا يف دح ود ج

 r ادد لي 0
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 نيذلا يا ديواحا وا لاقع ىلا زوردلا مسقنيو الا ©

 تاحرد لاقملاو . اهنولهجي نيذلا وأ لاهجو ةينيدلا رومالا نوقرشي |
 ينيدلا لقعلا يف ءاسنلا كرتشيو كا ردالاو ةفرعلاو يوقلا بيسك |

 ناك !ذاف قحتسم هنا ةيحانلا وأ ةبرقلايف لقعلا خيش د دك انو باتا | 1

 باتك ةملاطم اهالعانإ لاقيو . ةجرد ىلا ةجرد نم قري ةيلهأ اذ 0
 مماولخ ىف ةعمج مون لك نمليللا يف نوعمتجيو يا نم نأش ی 01

 يف مهمو | 7 فرصدنب نم مهم . ةينيدلا ممتك ةءارق أوعمسيل :
 لضافتلا اذه عقواعرو ةجردلا بسحب اهرخآ ينمهنمو ةرهسلا طسو 0

 تاءامجالا ضعب يف وأ عامجا لك يف
 نالا صودا بوف رەي ال نذلا يأ لاهجلاو لاهملا يه ام

 مه سولو مهديع يف الا ةينيدلا تاءامجالا يف نوكرتشي ال هدعاوقو

 ةنازولا ا ةيحضلا ديع يف عقب دخاو ديع ريغ .

 ةطاسبو نءطو بسو مش لك نم ناسالا هنايصو ةفملاو ينأتلاو

 نندكتلاو ليحلاب ا ا تاک لام قس مثدنع وهو مار ا ١

  O 0 5م 0
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 ٠ راركتت دمب الا لاقعلا كلسس يف لهاج ماظتنإب لبقي الو لاجرلا عم

 لاملا ةبناجمو نيخدتلاو تاركسلا نع عانتمالاو لوك لاو سوبللا

 يقو :ًأضوأ ةرئادلا نم رخآ ناكم يف عو را

 1 انزلاو قسفلاو لتفلاو بذكنل أو 3 رشلاو كذشلا بحمد . ملاةع 5 5 1

 3 هلا و (e دقحلاو بصغلاو شنلاو ءايرلاو ءايربكلاو ةقرسلاو : ل

e ECS : EG ED HA 
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 1 تاوبنلا ميجا ةييغاو و ممطلاو ر 0 الو ثيلعاو

 ١" ةيناججو براشملاولك لا نم ركنم لك ضفرو تاهشلاو تامرحلاو

 ا ةراقلالامقالا عسيمجو ا ر ا الا ا عملا
 1 فذقلاو بسلاو ًايذك وأ ًاقدص هّللب فالا كرتو . ىلاعت هتدارال
 0 ْ سالا رر ايد ال

 ةة رابطلاو فانملاب يلحتلا نمؤم لك ىلع هنا مدنعو ٠ ناتا ديلا ٠
 او لاملاو معلا م ركلا و ليلا لمتلاو

 ٠ ةنايصو ةناصرلا را

 ١ ناتهلاو دوزلاو م "لو كفالا نوو ناسالا قدصو ضرملا

 تاواصلا ميد متو هسددقتو هحيبستو هللا رڪذ رارمتسا عم

 0 ةأرعاب واخي نا لقاعا زوجي الو .. ىلاعت هتزعل تالسوتلاو تاعرضتلاو

 ” اذا د اترتا مهني نكي لاا درا الو
 .٠ نم اهريغوأ ةت رمدلا وأ انزلا وأ لستقلا بكترا لقاع لكو . فرتلاو

 ا اس ورشلاب مايقال نيذلا لاقملا لح نم درطب ماب لإ
 0 او هتمادن 00 نا ىلا درا قو

 ّ ْ زومرلا لحد هاتك 0 ميلس ذاتسال | لاقو 000

 7 نيهسق ىلا oR زوردلا : « زوردلا دئاقع يف ES لاقملا

 ىلا نمسقني ًاضيأ مقاسنو ماوملا ًاضيأ مل لاقيو لاهجلاو لاقما
 7 ةديوج ريغ ةلهاجللو ةديوج ةلقاعلل لاقيف تالهإب و تاقا نی
 | اح اهب قثوتو اهلع دمتمي يتلايهو ةصاخلا .ةقبط ناتقبط لاقملاو
 يتلا يهو ةماعلا ةقبطو ةنايدلا رارساب ةفرعملا مامت ىلع تلصح اهنا ذا



 ا
 لوخدلا ىوس ةنايدلا نم مط ظح الف لاهجلا امأو اهب نظلا نس 2

 ' ةدابعال دنأعم ءاازه ل لاقعلا ءالؤه دحو امناو ةيزردلا مسا تحب

 مقلب هیج لل 8 يفو ةرح> نمص ةهرحح یو ةوليلاب ان ومسح :

 حولا ىف يح ووو مهب ةصاخلا ةوليعأ يف ةقبط لك لهأ

 ءايقنا ةقيط لاقعلا ءالؤه نمو ظعاوملا نم اظ نوأرقف ةيجراذلا

 ` نم مو عرولاو ةداسعلا لع نورباثم مو نوهزتتملا 3 لاش

 لكم اص وه نم مهنمو هنايح ةدم امل لك أي مل نم مهنمو جوزي ١

 تدي ند نيش نوقوفيال مها ىح عروتلا يف طايتحا ةدايز محو م 0

 ماكسحلا لاومأ نأ نودمتعل مهمين لاقعلاو لاقعلا ريغ ند دعا 1

 لاوما نولحتسي مهلكسا E لام نم ةارتشمهباد لعله ماءط نمالو

 اودقتعا لام نك ءيِس مدن 2 لصح ناف 2 ةهج يأ نم رادتلا'

 مهنسلا نوهزندو كده هنولدبتسف راحتلا دجا ىلا هن نويهذي هتمرح

 ًاصقن ثرو  هنال فارصالا نوبنجتيو ةءاذبلاو شحفلا ظافلا نع

 «نوسسؤملا امص و« ةقيمع واوا "يؤول د ةيزردلا د اعلا :

 . «هرمأب < احلا ىلا»غابصلا نب نسحلا ىلا دحا نب يلع نب ةزمح نم
 يذلا « -يزردلا نيكتشت » ىلا سداسلا ةقيلللا ووصنملا ىلع وبا

 نيكتشن لتق دقو . ديحوتلا ىلا سانلا اعذو « ماشلا دالب لخد
0 

 مللي

 )١( ازا فورما دمار يأ انح ديسلا تحانلل تع نم '



 : دجال يڏ 1 رم -اضتتقا د وخ س يناثلا
 7 لأ مدصاةم نولي لیول س بهذا

So 

 داسا نکیل كلا“

 مست ا

0 e اومطق اذه لعو ١ 

 يناحورلاو «يناحور--لوالا مق ۰

 ور «ماقأ هلال ىلا ايأ مسقنو بس ةقئاطلا
 0 ا و هاو ع ىلا دن نا قا
 2 تحي ٹایح و 2
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 هديب نوين الا ءارمالاو . ةيجراخلا رارسالأ حيتاغم مهديب ديواحالاو

 ةينطولا ةماعؤلاو فيسلا ةضبق هديب لاها ءامعزو ةصاخا را رسالا حيتافم
 مولبيدلا بحاص ناك ولو ٠ لهاح مهرظنب وهف - لهاجلا اماو

 هنوربتعي مهنكلو ء ةفئاطلا سلاجم يف : لوخدلا هل حي الف يلاعلا

 راسا ةف رعم لهجو جرا يف ا هار اصفر ریل سرا 3 0

 مع .الو ًايزرد توعو ًايزرذ مهم لهاجلا شهلا اک ةءلخادلا : ْ

 تاداع لبجلا يف تايزردلا ءاسنللو ٠ طقاهتيزرد ىوس «ةيزردلا نم

 تايقار « تاديوج « تالقاع : عاونأ ةعبرأ ىلع نهو « ةصاخ لامعاو
 رام ىف لوألا لضفلا يرملا ىف وف تالهاتلو ا
 مايقلاو ةيشاخلا يعرو نوؤذلا منتو ءاذغلا ريبدتو ءالا كك نطاحر

 مهعرش نال اهجوز اهقلطي يتلا ةأرهلل ليولا ن زکساو . ًاضيأ ةعارزلاب

 دالوأ ةرشع تاذ تناك ١ ىتح اهجوز ىلا اهعاجرا رع ال

 ةيادبال ىدقدحاو هلا دجوبهنا وه )ر ذلاداقتعاو ا

 رونلا قلخهلالا اذهو ةيلاكلافاصوالا ةفاكب فوصوم ةياهم الو هل
 هلو_سرو مظملا هين حور وهو يلكلا لقعلا روذلا ناكف ةملظلاو 1

 ظ ا ماك نيبيجتسلا يداه دما | نب يلع ن

eل سیلز لوت يأ نیو يا نس ا 
 با

 دریل ف در ذوعلا لح 019

 دحام د
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3 

1 
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 هع كو ا
 ناوةدحاو ةمقد قاخ لق ماعلا نا اضيا نوذقتعميو 3 وكلا

 نيح نم لب دحاو بأ نم نيلطانتمي اًوسيِلو ةيوس اوقلخ رشبلا
 .ددع ناو هرخآ ىلا طئاحلا ىلع انبلاو هلون يف كاملا دجو ةقيلخلا

 دوار! ةسور تلقت نانا تاماك و ص الو دنر األ ريثنلا قنا
 دسجلا نع نب ربهم صمقتلاوأ ةقلطتاو ةقرفلا دنع كلذ ىمسي ديدج

 ا لير يع دنجلا نال ره قا نا اك سيلا
 ١ جات ىلا تالئاسلاب سضنلا نوشي لبو ريغت نمقنلا لئابلا وه

 الثا هريغ ءانأ يف لئانسلا قلت نم دب الف رسسك اذاق اهطبضو ءاثأ ىلا
 مم رمثبلا دابا ليق مهءايأ تضقنا ض لانا عيضيو قره

 أرود نوعمس رشإلا ىلع ىغم هناو مثريغو مرلأو طلا نعبلاو نجلا

 ا e تاداتسما اب

 نوءيس اممرود لکو ارودنوءيسهئمضاهمم رودلكو ةينوئدلا زوردلا

 نوديرب)هرماب کالا روهظ ىلا رشبلا قلخ ءادتبا نم كلذوةنسبضال
 فلافلا نيسبرأو ةياملث كلذ غلابلا ( هسفن ىمأإ 5 احلا هنا يا هرمأب
 ىلا هنهز نم ةدلاو يللامسجلا ملاعلا ةياهن يف ناك املا روبظ ناو ةنس
 ' كاردانود لاح هلالا ناو اهروبظ هيف يتلا ةمايقلا نمز نم يه نالا

 . هتاذ ريظنمل اذاو ليحتسم سما يبادفالا دسجلا ساوحب هتوهالو هناذ
 لك يف رشبلا هتاذ ربظأ دق هلدملف ةجحلا مهللع هل نوكت الف هتاقولح

 نوي نا مزليو هنم مهماكي دبسجلا وه يذلا باجحلا ةطساوب رود .
 0 هرمأب 5 الا ةروصب مش ربظ دق كلذلو هقواع تف رشأ نم هباحد

ak SES ERGY AAAS 
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 ناو عيجلا لقع هل ناك لاجو ىلع يلو نم نال مظع كالم وه يذلا
 همعزام حضي ال و معي لقع هلف ةر ف وأ لع كي ر وك ذا ا

 مث رمو هللا لاقو هللا ينلك ل اقف ةرجشلا نم ايف عم“ ذا ىسوم
 ًاتاذ ًاباجح هسفنل ذختي. نا نم ىلاعت يرالا اشاغ ةرحشلا تقرتحا

 يلا مهاعدو رود لك يف هدابعل رهظ دق هلالاذ ىشالتبو قرتحي مث اذبك
 تارء رشع ىوس هتاروهظ نم اوماعي و هديحوتي رارقالاو هتدايع .

 ةروصب رجه ةنيدم يف رهظ ىلملا املوأ ناكف تاماقملاب اهبنومس

 اذهيف هلقع ناك اهوعضو يتلا ةدعاقلا ىضتقع ١ لمح فلا لع يراكم

 كلذلو .رابلا ين رهظ م ( ابيلع ج يتلا لح فلا لَدع لثم روهظلا

 ٠ زعلاو روصنلاو ابرك ذ وبأو يلعو لعلا مث ياوخراب نولوةي سرفلا
 . نيحوتاماقلا ةياهن وهودرمأب ك املا يف رهظ ريخأو زيزملاو مىتاقلاو
 دودحلا اذكهو هريغ نود هرمأب ك اهلا دسجي هلالا رهظي ةمايقلا

 ةمايقلا وب. نو رهظيسو رودلك يف هعم رهت تناك ةيمالظلاو ةينارونلا

 مدآ نوک نوركشيو ةرعأب ا نمز يف اهب اوناک يتلا مهءاسجا يف

 ممأو تراح هما نأ نولوقي لب بارتلا نم قولخم هناو رشبلاوبأ وه
 ناطّيشلا هن ومس نما هلو سلبا يأ : ءاقطنلا نم وهو حام هني:

 ةزجح وهو انضلاتوأ يلكلا مد[ ًاضيأ مدنعو ) يصاعلاب مذآ نوئقليف

 ٠ دعب تيش هساسأ ناكو ( نسفنلاب بقلملا ليعامسا وهو ي زجلا مدآ و ئ
 مكمل ا ليطنشامساو ادوجومناكنمزلا كلذ يف ةزح ناو ليباه لتتم 22
 ( ىزاضتلا دنع ليان اطنس مسا نم هوذخأ اعر ) ليناد هيبأ مسا وع
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 0 نها ا ۳ لمقي ملف ليطنسل د دحسي نأ مدآ رمأ د دق هللا ناو

 مناد يه ةنجلا نا نودقت مهنأل هديحول لع نم هدعبأ يأ

 e pre .نوخراخلا اهدمع يتلا مدعلا ةدامع يه مهجو ةيديحرتلا

 نع توجراحلاو زوردلا 39 ةكناللا ناو روظنف ف ا 1

 ر نجاو ةكناللا ناو نيطايش مدقتعم ْ 1

 17 ١ سلبا يه يتلا مدا حور امأ ةاصا م دوجو ال نيدسلاو ى ىراضتلاو ا

 0 م حوت ىلا أمهنم ىلوالا اتلقتنأ دق ناطمشلا يه يتلا تيش حورو ش

 انو دمج و نوراهو ىموم ىلا مت ليعامماو م هاربا ىلا مث ماس يللا

 ا ,ىسعمىلا اةلقتنا مب نوب نب عوسي ىلا هحور تاقتنا نوراه
 ا ا نمز يف تلقتنا ةزح حور امأ . حادقو ديعس ىلا 3

 3 دیا عو ىلا ىسيع نمز يقو بیعش هنومسيو نادم نهاك
 . رذاعيلا وهو قحلا م وهو ىسع عوسد ريغ هناو ( نيسلا ديدشتو

 : _ سقرءوىتم نييليجتالا ةعبرالا يف تن lC اورا اأو

 1: ١ نادسلا انحوب تاڏذ وه ليمالا انحوي نا نودقتعد 27 انحوبو هوو

 ١ 1 ىرخا ءاشأو اذه بم as دا: اه نيننألا ناک

 هللا دبع .نب دم نمز يف م خيراتلاب مهاهج ىلع لدن مېت تك يف ةررقم 1

 0 . دودح ةعبرالا حاو راو يسراقلا ناهلس يف يف هز حور تناك ( ملص ) 0

 0 0 ك 2 س رذ واو :دادقلا ھو ةباحصلا نم ةعيرا ف ا

 | . کالا ا ا 1
 ناو ةيديحوتلا ةسجلا | دردملا و تاو ا ةقسالملا
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 حور امهف اند شوييلقشا هنومسي يذلا كاع
 ناويحلا ىلا نأ اس | حور نم لاقتنالا نوک e صيمقتلا امأآو هز

 مسا رك ناف ینعمو یسسمو مسا هل مدنع هلا ناو اذه ٠ . نكماابو

 يلع نب هز> وهف ىمسلا د د ناو لا تقلا لیعامتا وهف هللا

 اسو حضوم وه اک ) ہرعأب احلا وهف تملا رک 3 ناو
 نم ةريمخ e eal باتکن م ديح وتلا يف ةياهلاو

 د ليعامتا وا ةر هپ نوديريو هللا مسا نوعضصي ةتينلا نيتك(

 للعلا ةلع هنا نودقتعي كب 'ظةف لتس رع, ين رع دنع نكي 0 روك ذلأ

 نوکلاب صنم اجاوب .قوزرلاو ٌقزارلاو قولحخاو لاما هناو

 ةلع لمف وه هرمأب كالا يأ نيبكبلا هلالا ناو قولخ هنا الا هلاك
 هره دی ف لزالا ڏنم اهعضو دقو لانعالا ةفاك نع درا وهو للملا

 ديدحتو قازرالا مسقتو باقملاو باوثلاو باسا نوكي هدي ىلعو

 هدحو ىلاعت يراملا تاذب قاعتم م مم كلذ ريغ ل لعد اللا

 دودح لاحر يه مجرلا نحرإا هللا عسب فووحنأ ن نودمتعيو

 N ا )ل

 a مامالا 0 ل و مامألا هذبعأ يبا محولا نو

 رفكي اب اونمؤي نا يه مهنادقتعم لوصال هزمح اهمضو يتلا ةيلكسلا
eريح نا اذكه راذنالاو راذعالا لاسر يف لاق ثيح مالا راس هب  

 ءاللولا نسحيف ةايلاداذلا نم سوفنلا صاللع رخداو داعيملل ىتقآام 00
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 .٠ دقف دابملا نم فئاوطلا عيج هب ترفكام ىلع تابثلاو ذاقتعالاو
 لها ىلع ةجحلا كلذب موقتل دارملاو م ةيغبلا الا هناحبس ىلا حوا

 رنك يتلاةز ج ةي رش لع اوتبشب نا ىن هم ل مت ةرابعلاه ذه ودانعلاو قوسفلا

 ٠ مه ەعرشامو ماوس هركني الکباودقتمب نا لدتخي اك مالا رئاس اہف
 . ةرهاظ عئارش نامسق يه مهلغ ةبب رغلا عئإرشلا نا روك دملا هز

 ] مهناوةنطاب الو ةرهاظ ال ةيناحور يف ةزحةمي رش اماوةنطاب عئارشو

 .. ةرهاظلاعئارشلا يمسو اهطسوا ءايشالا لضفا ناو ىلطسولا ةجحلا يف

 ساسالاو قطانلا اههيمش او ناو لوبلاوأ طئاغلاب يلع ةييروقلا ةنطابلاو
 وع يذلا قطانلا عضو نم يه ةرهاظلا ةعيرمشلا ناو ربدلاو لومقلا اه

 كلذب نوديري ناطيشلا وه يذلا :ساسالا عصو نم ةنطابلاو سيابإ

 اهعضو يتلا ةيفيلكتلا تادابملا تناك كلذلو مههذم نع نيجراطا

 جحلاو ةالصااو موصلا يهو ةعبس اهناكراو مهنع ةعوفزع:ناروك ملا

 امم ءيشب . نومزتاي ال مهناو  ىنوملا زانجو ةيالولاو رحنلاو ةاكزلاو
 . قدص الوأ يهو ةيديحوت ماعد ةعبسإ أهمع مهضوع دق ةر ناو

 ا ق, هلع اوناك ام كرت اها ناوخالاا طقم اناث ناسللا
 0 ا سماع : ا نم ة 1 ابار e مدعلا ةدابع

 . نالعالاو بلا رخل ياقا باس ناک فك
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 كلذلو مهدئاتع نایک ل | دك 2: زورا ضوحنو . رم

 ةباتكسلاو نمرلا قيرطب مهلئاسرو مهمتك يف جهءارم نع نوزبعي
 ةفوصتملا ةالغ تالاقم ضو مالكلا لع نم ثحابم نوک دنو

 ةعيشلا ةالغ نم.ةطعابسالا ًاصوصحو ةدحاللاو ةضفارا تاايدأتو
 راك نم دحات اماذا هنا نوع زص ہقتلاوهوخسانتلا م داقتعال مهنا مث

 لحن و نيصلا ةهج ىلا هحور بهذت مهبالوب نودقتعي نيذلا لاقعلا
 ءايلوالا نم ًاريثك نيصلا لج ءاوو مط نا نومعزب اذطو بلاقيف

 رخا | ملاوعو واد نجلا ملاع 0 ع لق ناک هنا نودقتءيو

 ةمرا رود لکو اد لر ودم Ul رود لبق ناك هنا نولوُديو

 لذ نوک (E ةعو عستو « نييالم هم را وة لا كلا

 ةنس فلا فلا ةثم ثالث ك الإ رود ىلإ ةقيلخلا إدبم نم ىم

 .نويلم نوهراو ةثالثو ةئم ثالث » ةن فلا فلا نوعبرأو ةثالثو

 ةمايقلا زودوهو كالا رود اهرخآ و يلعلا رود راودالا لولو 6 هن

 ءايصوا ةعبس و ءاقطن .ةيبس ارود نيميسلا نم رود ]كل نوكو

 نيعستو ةئاعبرا راودالا عيمج ءاقطنلا_عومم نوكحيف عا ةعبسو
 يدولاو لوسرلا وه قطانلاو تالذك ةع الاو تاذك ءايصوالاو ًاقطان
 | راك اک ةتس رضع لك ىف فيلكشاا باكا نا نولوقيو ساسالا وه

 قطانلاةوعد ةدم يف ةنمطم عباسلا قطانلا ةوعد و معلا اذه يف

 زوردلا دئاقع ق زوم لا لح 00(



 رو | از ف ةسنخ مهلا ع را مزعلا ولواو سداسلا ٠

 : . نمسماملا دنعو ٌةوقلايف ةياهعلا نال ريغ الإ ا واک اع | و ١ ولاق ريح "لإ

 و 7 الا وغو سماق دنع تناك ةينابرلا تاماقلا قف هين لك

 1 - (مالسلاو و ةالصلاهيلع د هب ن ونسي ) سماملا دنع مزعلا ىعتتا ءاقطنلا

فو( و 5 مر 3 الع 4 نوعا ا ماا دنع ءايصوالا يت يو
 ١ 3 ةمئالاي

 ٠ رويظ نوراظتتيو ( حادقلا هللا دبع نب دج هب نومي ) سما دنع
 1 .ءالۇھ ياب نولوقيو هنومرتګو نيصلا لخاد نم جوجأمو جوجل

 0 يف ةكماا نا ركأسملا نم فلا ةئايسخو فلا ين ين ماركسلا وتلا ١

 دن وياما تدبلا نكو نم هرماب م احلا مهل لجتي يناثلا مويلا حامض

 0 لتقي ابا وهو هڙ ةيطعي 9 0 يف بهذم فيس سانلا
 ٠ ایج .ضرالا .ةموكح .روردالا ى مو ِ ةمعكلا مده و ريزنلاو :

 0 ١ اعلا ج ف سانلا ةي ةيقد مدختسلو

 1 0 ياو صد رو r و مم ناف كلها و E ن دلا و 0 دل اسال . ةيزردلا

 0 نع اهرتسو اع ,لمعلاو | قر ءمو از ملم لها عيمج ىلع اوبجوا 1

 0 يو ةينابر تاماقم ر ام . ةضلرف نوسهو عبرا يو اهاها ريغ

 ظ زيزعاو لاو روصنللو مكاقلاو لملاو يلعو ايركز وباو رأبلاو يلا

Ssلا يهو اهب يرابلا رهاظت عبرا اهنمو . دحاو هل  ْ 
 وه مسالا او اهب رهظ يتلا ةروصلا يه ةئيطاف لءقلاو قطنلاو مسالاو
 کنی يلاتا لاو نالا وه قطنلاو هب ىعست يذلا ک الا مسا
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 كوللا وبتكهنم ردصت تناك يتلا تازجعلا وه لءفلاو هنعردصق و اهم

 يف هدحو ًاضيا هجورخو هدحو ءادعالا نيب هروهظو ةرءابجلا لتقو ۰
 ريتا مدع مم ةرجاملا تقو دردتقلا را يق ءرويظو لاا فاسنا ١
 زيغو .رمقااو سمشلا ءوض يف هل لظ ةيؤر مدعو ههجو يف سمشلا 00

 تازجعم اهوركذ يتلا رومالا نم كلذ  Eةميقتدلا ةريسلاك ۰

 ا اهريغو نامزلاىرحمو

 ههيزاتو "انا ةفرعم' : ىوالا يدوب ضئارف رشع امو
 راسن ¢ هزيبعو نامزلآ ملا مامالا فر ةيتاثلا تاقوللا عيمج نع

 مهناز !er نييناخورلا دودملا ةفرعم ةئلاثلا نييناحورلا دودحلا

 هرهألا نوءيلعم مو مص يذلا وهو موا ناما € ناو مهباقلاو :

 ْ ةدايع كرت ةضداشلا وا وخالاطفح ةسماللا نادل ان ن وص عبا رلا هيبنو

 ۱ رد ا لک 8 ىلوملا ديحوتلا ةنماثلا ةسلانالا نطبق زربتلا ةمفاسلا مدا 17

 يفر E يهو مزال م تقلا ة ة رش اعلا لقد يمْرلا ةهياثلا نامو ل

 O ا غالبا اروا قاس الاس

 م ا روا مسافت يف مذ نك يهو ة ةشند بجاوم ة ةرشغ اهنمو

 | e اونجا ةعبازلاوةثالث هذهف م و لا .ةئسلا ىلع مزئ انجو

 نه !وداعأ ةا ا مزد النقا ةشذالا ماجا اوضقا ةسماخلا

 مورصنا ةرشاعااء N اور ةعساتلا ماض رد اودوع ةنماشلا ماض

 ,A زف لاسر ی یھ وهو مولد 3

 ا ١ ياسا لوالا عونلا عاوأ ةءارأ يهو ةيمامأ ا اهنمو



 ا ثلاثلا يترقحلا اا يناثلا للملا ةلع لوالا ةسمخ يهو

 | سم يهو ى د ره وج متابع يناثلا عونا .ةدارالاسماحلا هعم ود عبارلا :

 ا قالب ةقاثا زونلا ةوق ةيناثلا لقملا ةرارج .ىلؤالا

 همأابطو لقعلا يه ةا هذهف يلووطلا ةنويل ةسمالا جلا ةدور

 قئاقحلا تا ا ةعبرالا

 هما يندخو ةثاثلا هسدق EEE ىدلاو ةيناثلا هرو نم قيد

 0 هذبف هرم نوم لع ينءلطأو اوا “لا:ضوفو ةع ارلا

 هيبنتلاو ريذحتلا ةلاسر لئاوأ يف يهو ةزد- مالك

 دج ةيناثا نيينامسجلا دح ىلوالا سم يهو ةيلك ل زانم عب اولا عونلا
 دخ ةسماخلا نييناسفنلا دح ةعبارلا نييناحورلا دح ةثلاثلا نيمنامرل

 . ةريسلايفةروكذم .مامالا يف ةعمتجم يه ةسخل!لزانلا هذهف نيينارونلا .

 اذا هنا يهوةصوصخم ةنيك مدع لفاهذخأ و ةنايدلا قلتاماو“ةحيقتسلا

 .نيدحولا تكلس يف لخديو ةنايدلا ذخأي . نأ لاهجلا نم دحأ دارأ
 ةدم ةيفطمتلا لئاسولا مي.دقتب نيدح ولا ىذر بلحتس نا هل يغبلي

 .هءاطعاو معاج يف هلاخداو هلوبق مهنم سمتلي نيتخ نع لقتال
 هراهشا مدعو رسلا ظفح هيص ويف مامالا ىلع هولخدا هولبأ اذاف ةنايدلا
 نودي أ ملاح ادو نوال دا هرب رک بچا لا دملا ريرحتي هرعأبو
 çe ادحأو راص مامالا ىلا را هرر> اذاف هسفن لع دهملا رررح

 : ىلآلا ناونملا تح روما وه هريرحت 8 يذلا دبعلاو



 ا

 ْ .  نامزلا يلو قاثيم

 ارل دصلا درتلا ا دحالاکا اهب الوم لع تلكولا 0 ا ظ
 سفن ىع ا ًارارقا نالف نب نالف ثا ذدعلاو جاو زالا نع

 ريغ امئاط هرغا زاودو هتادبو هلقع نم ةم يف هحور ىلع هب دهشاو

 نايدالاو تالاقلاو بهاذلا ميمج نم أربت دق هنا ربخم الو هك

 ةعاط ريغ اعيش فرعي ال هناو اهتافالتخا ف انصا ىلع اهلك تاداقتعالاو

 هتدابع يف كرشي ال هناو ةدابملا يه ةءاطلاو هركذ لج ؟ املا انالوم
 هالوو هلامو همس ءوةحور مه دق هناو ناشي وأ رمش وأ ضم الا

 هل هماكحأ عيمجب يضرو هركذ لج م املا انالومل هكسلمي ام عيجو
 ییمو هرس مأ كلذ هءاس. هل هفانمءیشل ركنم الو ضرتعم ريغ هيلعو

 دشا هسفن ىلع هبتك يذلا هک ل ج:5 احلا انال وم نيد نع عجر

 اثير ناک ا اخ وا ةرغ ىلع هب راشا وأدخور لع هب

 هب وقعلا قحتماو دود عيمج ند ةدافالا مرحو دوبعلا يرابلا سم

 الو دوبعم هلا ا نا رقأ نمو هركذ لج يلعلاءىابلا نم
 ,نم ناك هرك ذ لج 5 اهلا انالوم الا دوجوم ماما ضرالا یف
 اک و دک ةنس نع ا ث يف بتكو نيزئافلا نيدحوملاا

 0 نب ةزهح هكولممو هرك ذ 32 انالوم ذيع ی

 0 ر نيدشرلاو نيك رشلا نه مقدنلا نيبيجتسلا

 5 یھتنا yS هب اطلس ةدشو



e :17 قات تالوأب هن هنالوؤي 6 ل نآرقلا زوردلا أرقيو  
  خسانتلابنولوقيو ةفسالفلا ضعبل ایت اعلا مدق ىلا( نوبهذيو عرشلا

 لقتنتهن ردنا تلا لاو مداعاصیق ی ف دسم اف صمقتلابهنغ نإ ريغم

 ال 1 ا e حاورالاف دئتقو دلو نم ىلا هحور

 7 بلاك لز بلاقنملقتنت ةيهالاةب اا نولوةيو ةيناسلا بلاوق ١

 2 اریخا تلو ةروصب نمز لك یلجتتف 3 رصع لك يف رخآ

 | سروغاني ناك نامز ينف بلاقي رصع لك يف ره ًاضيأ 5ج نأ

 يقو دواد ن ناملس ناك نامز يفو اد ناک نامز يفو م كلا

 E, e ركلا يتلا وهف قحا نک نامر:

 0 0 م 1 1 ,' 7

 01 3 يسرافلا نايدس كَ ةورفح اا نا رقلا ا و يال

 1 و هنع ب هذخأ ( مالسلاو ةالصلا هيلع ) دو همالك هناو-

 0 . .هلوقب ةيصولا ضرع يف هدلو هب بطبخ يذلا ناقل باطخ نأ اومعز.
 0 .نايلسب 1 «ركنلا نع 4 فورعملاب ماو ةالصلا ق ينباي»

 ] ا ا باطخ نم وه 3 ا ريمعتلاو دمحم:

E رولا دقتميو : ا م يأ يناه ذاتسالا لاقو ا a 

 1 ek هلبق نم تاو يمطاقلا ةقيلخلا وأ رز ع احلا نأ

 000 0 1 0 لداحلل 00 م |.
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 ها

 _رهظت اک توسانلا يف رهظي ناك هناحبس هّللا نإ نودقتي اوناک مهنأ
 نوددو ها رلا يف ةروصخ سمشلا نكن كا نود وأ ولا ف نيكل 1

 اقا رشا وااو يف صقن ةآر 1| يف اهروبظإ ال ثدع نأ

 نارقلا .نا لوقت الو يحولا لوزن ةيزردلا كمال ليدأتو زوردلا .

 ليوألا لاك لو لالا نديدعأ مالک نم ےرکلا نا رقلا

 دئموب كبر شرع لهحيو » هبا كلذ لع a الا ف

 م ةيناملاو ديحوتلا م لوک وه شرما دوصةقلا نا مدنمف » ةينامم

 لجالةيتوسان روصب 7 ع رودطعيف اورهظن.ذلا نوبرقلا الملا

 ديحرتلا ةركف سانلا مم
 وه ماديصلا نأو ىلوملاب ةلصلا يه ةال_صلا نأ مهدنع ث 0

 ؛ايسالهركذ لج قلاطلا ريغ ىلا ركغلا فرصي ام لك نع عاطقنالا

 يور دقف مث هوعدتبا تيش سيل اذهو . ركنلاو انا نع عاطقتالا ٠

 لمملاوروزلا لوق نع عطقني ن ê De لاق هنا مالسلا + عا ل

 ْ ل

 .؟افقدلا نأ زوردلا نمهؤيو : : ةيناتسبلا فراعلا ةرئاد يف ءاحو 5

 داع يدم يلزأ دف ا : هاوس قلاخ +ٍِل ناو كا اواو ا 1

 .باثأ نأ ءيش هيلع بجي ال رداق كاجو جات ال ينغ هلعفل ضرغال

 نودع ةاعالو دح هل سداو ضعدتم ريغ هلدعمف بقاعناو اضيف 1 1

 ضع ريسقت ف مو فلا الا ةينسلا داقتعا بقي رمش هلا نا :



 1 قع هيلع تاي يذل| بهذملا يف ةيناث دلويف نيقيرفلا دحأ تام اذاذ

 ٠ اهلومشيو ههلامتو هز لاوقأ ًاضيأ نودقتميو.. ةعركلا هنآنآ
  Aهللع ودب ابسأو املا ىق ول ةقكو ديلا ىلع نوضح ةك.ملا :

  00نع يمنلاو فورعملاب ال مهلئاضفو مهئامسأو ءايبنالا 1

 باسحلاوداملا تايثاو هيلعبجبال امو ناسنالا ىلع بجي امو ركنلا
 ديز ل دود ة3 ودم« نسرمللا نوكو خسانتلا داقتعاو باقملاو

 0 ةمظع راع 2 ةقراغ اتما ةردتسم یت ال ةيلزأ ةيقاب صقنت الو

 كيب الا 34 ةىقاب يهو یشالتتو اهم ان لإ داسجألا فن : ثوهحاللا

 1 ريذتت .Ys یھ ال

  فءضت اهناو موصلا ةليضفب زوردلا فارتعا عمو مودلاو زوردلا

 .هنوراتخي ام ربشلا اذه ريغ يف نوموصيف مهبهذم نع نيجراكعا 97 9
 يغش EAE نەر هيايدلا نا نودقتعلو ددعلاو مايالاو. روهشلا ن

 3 يذلاهرعان کاما ن رر 5 اهوا اه>ا هيف قمن رس نهزو اهرابطظا هو

 ةن دلا e 2 هب دامعل ةوعدلا ا :ريخالا فككلا نمر وه

 وأ نفؤي مل قمو نيزئاقلا نم بتكو ربا لهأ نم ناك: .نمآ نم
 ا دع ناو نبرماخلا نم کو رشلا لهآ نم ناک ناعالا كمل كيد

 1 ) اليتق هتوم نور یا .E نع هباحتحاو هرعاب kl : ةميغ

 نم .رغكو نا نهد نماو يلا نمز ادخاو تكلا م نمر یھتنا

 ايف دع نم ناعالا لبق م 2 ناعالا باب يأ بابا لفقو ر
 1 فما



 حا

 كالسو اهتحضا دقتعاو مهتايد فرعو مهبتك ىلع نانالا علطا اولو
 عجوت هتوم نيح لب لذ نم هل ةدنات الف اهبجوكي ي

 اذه مثدقتعم لع ءانبو مدسقلا همهذم ىلا هحور ٠ ةيزردلا
 مههذم نم لقتنا ر ولو مههذم يف دحأ لوخد نوليقةيال
 هدالوأو وه هيلا لقتنلا بهذملا يف تبثو هيلا هريغ نم وأ هريغ ىلا
 بهذلا له نم ناك هما يف لجر انذ ن . ىلأ هناب هيلع نوكحيف
 لماعلا وه لكقاملا لهاحو لقاع ىلا نومسقني زوردلاو هيلا لقتتلا
 هعوجر نودرتيو ههل رشلا ىلع درمتلا وه لهاجملاو مع رش ب بجو

 ف و ڙوردلا يأ ر
 نوكحيف لهجلا ةلاح ىلع تام اذاو ًايح مادام ةيوتلاب ناجح اولاقعلا
 لب هتب : نكس ال ةيناث هتدالو دعب ثيح ديالا ىلا هسحم و هسعتب

 و لهاحلا لخدي او لهجلا ةلاحي تومي رود لک ف

 ةز+> مع هطرشدق نامزلا يلو قاثيم هنومسي صقل نرحل
 نجلا ىلع ةز> اهدخأ يلا یم ولا نا نودقتەيو

 اهنومضع مهناطي هعوجر دعا کد رمعم تاما رهأ يف ةظوفحم اہم

 نوكحياذبف دخاو مويإهنود لمف ولو م اھ ند لقا ريصإ ىذلا اماو

 . تردص تاودح ضع بيس) وةقيأس | ف لاقعلاو مناك 3 هيلع

 ةرافكودل اوا ليلا لاح یف ةد م شيعي نأ ةهز> دارا ت تد3 ةئم

 اندلار ومأب نيباصلاو تاهاعلا يوذ نع نولوةي اذكهو هن اس نع
 نع صاصق وه مهباصم ناو لهاجاو ريقفلاو جرع لاو یگ ¥
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 اف ىراصنلا ىلع كلذب نوجتحيو ةقباس ف و 0

 لغو علا كلذ نع حييسلا ديسلا لس لا ل اس انیح لیحالا د رو

 ف ناکاذا هنا نولوةيو ى عا ۶أ داو ىتج هاوبأ مأ | ًاطخأ وه

 هداليم لبق هدو>و م نا كاذف نم 0 ,روأظ ةئرطأت هداليم تق و

 , يأ حيسلا ناو نادا انوي وه يلا ايليا 4 6 نودقتعيو ْ

 2 نولم#و. ايليا وه انحوبإ نأب ۱۱ ص ىتم ليج يف هنع ربخأ هز

 ا لهالاو ملاماو يفذلا نوا a صيمقتلا ىلع ناهد انا

 ل ر نم نأ نرودقتعي و ةقباس ةليضفل ملا افا كلذ اوقحتسا '

 5 نفد دملا كلذاو الف الاو معلا راف هلضفي اودهشو توم دنع لاقفلا

 وم هرمأ يفن رک اذتيو تياانمب رقلاب لاقعلا عمتجي مدنع ىف ولا.

 0 1 مالا نم نوقدصي و الف الاو هنو ريف e س هنآ

 ا 0 تح ىسيع منك يذلا هز نأ نياز امم ميققاويب ام نار زقلاو

 اپت دق دقو يس مراقلا نابلس مبا تح( ملص) دع عمو عوض مما

وظ هنوذينب ( ميقفأوي ماو مركزا ةبرالا باما مم
 : ,نوعدنو ًاير

 ةقفاولا | قابلا ىلا اوف رجالات ن راسل تالا ضعإو روزت هنأ

 را 0 | ميضارغال

 3 ةحابا 3 ل5ا , رشا ااو 9 00
 ء اب يرتفي يتلا
 2 الف هتنباب وأ هتخاي جوز مهنم دحاولا لوك وأ ا

 ارل ةجردلا نم برقأب نوكتت ال مهتجيْزف بذكو ءارتفا وهو هل

 نم بر رقأ الو ا ٠ تب ل ثب وإ ةمعلا تنبو معلا تنجب يأ







 را 5 7
 140 ا
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 قوقح نم ملامت ضعب ين ىريام ةمهنلا هذه ىلع لماحلا اعرو كلذ

 هرخأ ىلا ةنمؤأا هتخاب نمؤلا جوز هنا لوقي ام دنع اهلعب ىلع ةجوزلا

 دج ويو ازا ناوخا مهمجأ نينمؤلا نا كلذب دارلا نا مولعلا نمف 0
 لامتسا ريظن ازا اب: لمعت نيه سلاوىراضتلا دتعائاتلالا هده لتم _ ر

 يرد 5 دلا دنعأ واط دوردلا دنع حاورلا املا 1
 E رد يواس رود ل9 7 رود قالطلاوزوردلا ا

 لهالا لجرلاب ةنيدتاا ةأرملا نارتقا زو الف و نيجحوزلا

 هوجولا تارفاس ءاسنلا روهظ دنع رول الو اا ناك اذا الا ۰

 ةقلطلاو قالظلا مدنع حصي اما تاجوزا .ددعت الو بناجالا ماما
 ءيش لك يف نيجوزلا نيب ةيمستلا مدنعو اقطع اهعامزا ر 9

 . ةيعمج نم صحفلا دعب رخ آلا نم قالطلا يف قحلا امهنم لكسلو
 هتحوز ىلع يدمتلا .ةحوب لزا نم ادب قالادلا نک نان ميس ١

 نا جوزالف اهنم اف ناك نا ولك لم فعن هنم هلأ كا كلل ابلف

 فصني لجرلا نا مهدنع ةجيزلا طو رشو يهدكلتامفصن اهنم ذخأي

 A ROO Sp ا PO يح ول لع ا ف

RC E E 

  ONO I 1ا

 لامحا بسح ءيا اهملع لحم ال ناب 2 نمو ۹تن م هز ١

 ًاقو اهل كرتي ناو هيلع اه ةقاط ال ام لاغشالا نم املمح ال نآو هلاح

 ل E . رهشلايف ةدحاو ةرم نم ثك اهعماجيال ناو ةدابعلل غرفتلاو ةحارلل ٠

 ا و e e اذاو ضيا نم هاه رهط بيقع 1

 داليا عدن ةيعرلا نم دصقلا ذاابتحارل مافاد ىرخأةنسو نوتتس |
 — هه ل



 ا 50 6 2 ,

 دالوأ ةعب 00 هنجوز نم لجرال راص ىتمو ةوهشلا ءاضتقاال ا نينبلا

 مدقتيف هيلع قبض نوكي ال تح ًاريقف ناك اذا نينثا وأ ًاينغ ناك اذا

 کل رمعلا ةيقب هتحوز نع دعتبب نا دئفيحهيلع بحيف ةشهعلا مزاؤا

 هللا دمع ريمالا هرك ام صخلم يه طوزشلا هذف ةدابمال اغرفتي

 نإ حولا 4 هي يف ةصختخلا هز 0 دار ئدحا ل هح رمش يف يخ ونتلا
 فاعلا نم ةفئاطلا هله دنع ام لمي كلذ نمو مامالا طو رش ةامسلا ٠

 م اریٹک نا دحأ ضرتعا اذاو ماوس لع هيف نولضفي هجو

 معي رش. ي Ne 3 باو 0 وو هذه دنع فقال

 نودحيبتسي اوناكو .اًيلَع درتوهانا كو ل ام sls ةه 2 زوردلا

 : نبا لسرا ىتح هرك ذ e ديلا ومالا متا رجلا نرش

 ا اب
 يكل رصم مورک مطقروكذلا: < الا ناو رجا ميرخم .اهنم ةريثك ءایشا

 ىلعوهرءا اولقتمافهعرحتب ديسلاريمالا ىدان ذئفيِخ ر ثا: اهنماو رصد ال

 م هلاةامددحاحوتق نب ' رض ةنق ةصمةتم:ن أب ثداقتع | بيس صوصخلا

  هربقوة ریش تاحورشوتافلۇمامىفەلو مهنعي رش حقن :يذلا وهو هرعأب

 ماشقحالا و ةعانقلا ظنح مهدنع مهلا نمو. ناذبل يل رغيف هيبعةي رق يندوجوم

 'ناخدلا بريشيال ممم لقاعلاف مهسالمو مهاب ورشمو مهتالوك ع
 ايعقوف ومالنا نمآالاو رو ناتكسلا نمآصيق ةداعسبلي وهوكابفتلا وأ
 ةقوبطمدماك أةهوفو لحك اماو قن ضيبأاماهنولو مالا ساق نم ناطق







E SA ا I 
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 ا ١ د

 ةقيض فوصلانمةأبع كلذ قوفوضيبالا ماخلا نمةقطنع هطسو دشيو

 اهدحأ مالقاب ةططخم نيقف رلاد1 اهماك أو نيتبكرلا تحم ىلا ةريصقو
 عامجاللجرخ اذاو طاريق و امهنم لك ضرع ضيبأ رخآلاو دوس
 هرتستءادوس ةأبع ةروكذلا ةوسكلا قوف سيليف ةباهلا يوذ ةلب امل وأ

 نوعروتلا لاقعلاو . رمحالا نايتخسلا نم نيلم هيلجر يف لعتنيو
 نع ادص ام ونج ا ىف نولامعي دب أ ابلاغ مم ودبي نالا

 ىلع اهؤانب نوكي ًابلاغو ةعاس فصن ةفاسم وحنب اهب مث يتلا نادلبلا
 هلا ءان ادب الو ارام وابا ملنالاب رثكأ ایف نادر ر

 نومسيو كح وتلا كاذ نف كولا وا والا ده ا
 اييصاح ةيزق قوف ليج حطس ىلع يهو ةضايبلا تاولخ كاملا هذه

 هل روذغلا ةيراحم ا والا اپ دوخ یم ل

 رک ایک اهنع ذخأو ةيحيسم ۱۸۳۸ ةئس زوردلا عم اش مهاربا

 نا ققحيو مهتايد تاب ع عيمج ىلع فاشتك اه ماا و

 تاواخلا هذهو مهلا ةبوسنلا ابتلا نم ريغلا هب مبمهي امل ةح ال

 نم مهدي واح 0 نورك ا مشي 1 اهلا ياب دنع اهرايتعا مظعل

 ةيعمج نمرعاواب ردضت يتلا ( روفم مج ) تاروشفأاو ةقلتخم . تايد

 مركتلابلباقت زوردلا دالب نم 1 ةبج ةيال تاولخلا هزه ل

 . لاثتمالاو

 ايلافف رخآ ىلا ناکم نم اورفاس اذا ديواحالاو ٠ يب 9لا اس



  eاذل تقلا دست ْ

 ا ديوجلا كلذ ناك اذا وأ ًادج ًاديعب هبلان وهج وتي يذلا لحما ناك

 ر ال ضيبالا نول ودمتعل تلاذلاو راه ل نانا ىلع اغ كارو 0 ا 0

 اماو رمقلا ةيمساو ضيبا هيلع كر يذلا هرامخ ناك ورا کالا 2

 عضاوتلاو ةنكسلا راهظال وه ركذلا نود نالا بوكر يف مهبغر ٠
 دنع الو مهعابتا تود ف الو ماكحلا توم ف نوک 0 ال مو

 الو بصغلاب ىتولا لام نوذخأي مهنوكحل ساكلا الو ينارلا .٠
 ي 5 ا مردف نر وكذلا دنع نم مهياود نودمطي

 كالاد نورنا ١ ةوخأم لامي ةوسك 1 ًاماط | رتشي نأ نوع الو ٠٠
 ا نو ا مانا رح ناك وأو صاخشالا ءالؤه نم

 ' ةغارص رادو 0 ارنب ۰ 28 لصو

 ا و كلا لام رار 00 ا
1 

 ١ هطييوب نملا ضيقيف مارح هلام صخشل ًائيش غابوا اك لدبلا لاح نم
 د يما E E لا

 0 ذج ايف مزاول ي يرتشي ذئنيح و لالحلا لالا نم هلثع حالف وأ ا

 مهقارخ نم وعلا اذهو اح نولي ۳
u بكترا لجر اذاو

 

 .ءدوهيلاو ىراصنلا دنع مرحلا نم برقي اذهوهتلكاوم نع زوردلا نم ٠ . لاقملا عيج عن ذئنيحوهقازرأ رس هيلع هن وک صاصق 5 لضعاف 7



 ةناؤر لكب يهف عيا عم مهتابطاختو مهمالكاما 0٠ تكا
 ةنعل الو ةميتش ال ةنشخ وأ ةهيفس هلك مههاوفأ نم جرخم الو بدأتو
 ًاحيبق العف الو مما ال مبهاوفإب نوركذي الو فلح الو ةيسم الو
 ةيانكلإب هودروب ناب نودهتجيف حبق ءيش نع ريبعتلل اورطضا اذاو
 نم لكل ميركشلا نومدقي ًاًئادو.دوصقملاب مهفت ةمشتحم ىرخأ ظافلإب

 مهد هقحي ةئيهم ةلكم هلم عجسإ الو مهادعأ نم 5 - نوا

 نأ یوعدب مهند ناك يف اوغلابي نأ ةعيرشلا لصأ ىم نورومأع

 قيلي الو . اهنميق لهجي نم نيعأ نع اهٌواغْحا بجي ةنيقْلا ةردوملا

 فطلتلاو م ءان اسن عممهبدأنةدابز زعمو لاح رلا سلا يفءاسنلا ركذ مهدنع

 هتثداحم يف ءاسنلا ىدحا رك ىلا مهدحأ رطضا اذا هناف مهنيبامف نم

 E رعلا دنع اهب ةداعلات ا تايكلا اهركذ ىلعمدقين أدب الق

  ولاكمماسلامامأ اهركد قلي ال يتلا ةسجنلا وأ ةريقحلاءايشالا رك د ىلع

 نا دب الفةفيج وأ فينك ركل برعلا نبا رطضا 9 ا

 نا ئزردلا دارأ اذا اذكبف هللا جا ةرايملا هذه اهرك د لع ا

 لوقف هتجوز وأ هتنبا وأ هتحأ تناك لودرخا لر ماما ةأرما وكذب
 ةلالخ او ةمعلاو ةدجلاو مالا ءاسنلا نم ىثسيو اذكةنالف هلا کجا |

 ا يلذلاو كتيعاد م ا کلا يواسي نم ماما نوع لوقيف

 ْ ر ماكنلا نب 3 ىلع ناك نم و هي ىلا يندج



 < هن

 ”قوردلا ءان .اياو طاقلالا هب مریظن نکل مهنم برقلاب
 ص ءةلا نهسڊالم وتالھاج نهنم نوكي اهو تالقاعلا نم نه اي ًالاغف

 ةو لك دخاو نول ود أهقوف ناطفقلاو لاورسلاو ةلقاعلاة أ رملا سابا

 الو رجا ال يجسفنب وأ قرزا وأ 35 وا ضيبأ امأف اهميقح ال اهم

 ديدملا حيفصنم ةساما هنومسي اروطرط نهسوۋر ىلعنسلبو رفصا
 هرهاظ ىلع قوصلم نورنا قرو نم اماسهذلا نمالو ةضقلا نمال

 ,ليدنع نهسوؤر عم هنوريسدو و ارتميتنس ۲٣ وغ روطرطلا اذه لوطو

 اع .نرزئاف عماجلا لا نجرخ اذاو ضببالا نطقلا د

 لواصم لقمر نامقلا شاة ن مهن دختي لفسالا نيا“ راسا ف

 ةء .:مةعيف ر لابح ةثالث وه يذلا صوقاملا عم رفصالا ساحنلا وأ

 لك فرط يفو نهروعش اف نادجي'يجسفنب نول تاذ ربرحلا نم
 اذا ؛هضفلا نم رز يف ةعومم عيفرلا ريرملا تالتف نم ةرط امم لبح
 .يذل لي A نوهوجو نرتسيف يبنجا ل جر ةهجاومل ءاسفلا تربظ
 نهم الكو ان امنع يتلا ديناةق عم ةدحاولا نيعلا ثرهظي و نهسوؤر ىلع

 دعاه رثك فاع تاوذ نه ًايلاغو ماشتحالاو فطللا ةباغب , ىف
 ] ت زوج الف يبنجالا رفاكسلا نم رشاهن ومسح زوردلادنعلهاجلاو

 1 دبا رضحي الو مهستك ىلع هنوملطي الو ًادترم هنوعدير هنوم دعب هيلع
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 تالقاعلانمهتجوز تناك اذاوةينيدلا مهتايعمج يف ر

 ءيش ىلع هملطت الو ةنايدلا روما نم ءيشب هبطاخ الف ن3
 امماع هعالطا نا هتفرعملو لوقت قردان نمض هنع ابنك رخو اهم

 مدا رش فأ !رظأ نوهقعي مهم لاهطانإ ريغ. كاذب اهضراعي الف مارح

 صيمةتلاودودج ةعيرالاو هزمح هءاماو هرمأإ i الا ةيصوب داقتءالاك
 لبقو ضعنلا مهضعل ةف رع مچا انواع يقلإةيرتسلا ةمالملاو

 لحر يف اوهقشا ادا اوك نم علا نور قه حاضتفا

 کدالب ىف ا اف الوأ مهم وه له اوف رهي نا اؤذارأو

 نينمؤلا نولق ف خرزتم و 5 لال ناف جلياهالا بح نوعرزپ

 دودا نع لاس بخو hl نم ناک اجرو مم هنا هل حضتي
 ينجا ها .اوملع كالذ ريغ باحا ناو هلا . مه ققحتي يج ' مهمتارعو

 لک يف ماف ميسا و ااش ا دعب ةمالعلا هذه اير اعرو

 نم لاقعلا هيلا 2 ةواخ اا لم هب وسل عامجالل ناک ةدإب

 لعل نينا ةعاسلا م ةه لی لک يف لاسهجلا نوذءادملاو لاجرا

 1 تطاس تال حام ماجا ةدم نوک و ةنورخلا
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 .- شرطالا ماس ريمالا مع تأ علب ناطاس
 فلو قيما 00 فل 3

 5 :رفلاةطلسلاب مادبا اوةيبر لا ةموكتملاب اق دعب زوزدلا“

 7 ةيوسنرفلا للا ةدهاعملا - سس ا زوردلا“ رغم

 ةد 4 ةدهاعلا ؛ 6 ةيلصالا ةدهاعلا

 : هب اا یت ا هيك رهو

 7 ىلآ و يطررلا نيالا يد ةليسلاءاشلا#
 0 00 ا E ر

 دملا < جوجو روتکدلاو يركيلا ك روف لجن يركبلا كب دعسلا
 ةيرابخالا«نياتثلا 3ر رشو ( خجز 2 a ا مالا
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 وه لوألا مدج نا شرطالا لآ خيراون نم ذخؤي شرطالا لآ
 بلح ةنيدم يبرغ « ةثيبلت ».ةيرق يف هماقم ناكو . سكملا كب يلع ' ا

 هتلئاع عم حزنروك دملا كب يلعةلالس نم وهو كب رافغلا دبعبش الو

 . كب يفابلا دبع هبيرق هعمو نانبل لبج لامعا نم 6 انامرب » ةيررق ىلا

 لبا » ىلا كي راغغلا دبع ةلئاع تلقتنا ىطلاما ريشب ريمالا دهع ينو:
 ملقا لامعا 5 » معقب « لا اهٌؤامعَر بهذو اييصاح راو » وا

 كلذ ىلع ريشب ريمالا ىلوتسأ نا ىلا امف مهاصع اوقلاو « نالملا »-

 ( ماشلا ةطوغ ) يلع ريد قرش « اناحرع » ىلا اواحرف ملقالا
 اودصقف مه هزاع برع داهطضا نه مهربص ليع یح امف نوءيقي اولظو.

 رافغلادنعل ا هوڏ عم فرعي ناكو لئعايما خيشلا ةماعزب « ةرهاع> ٠

 « ءاديوسلا » اوطيه نامزلا نم ًاحدو ةدلبلا كلت يف اوماقا ام دعو

 ءنادما ديزم ذئموي ناک و ء لبجلا 7 اح نم ليعامسا خيشلا بلطو
 . هتطلسل هعوضخو هتدايس هفارتعا عم هتلئاعو اهني ةيرق هحنع نا

 ليعامماخيشلل قرت مل اهنارهاظلاو « احرلا » ةيرق نادم ا ديز» هاطعاف

 نم رک | هالا یر ةيرك هعطقي نا نزلا نم بلط نأ تلات

 اشاب ناطلس ماقم ) « ةيرقلا » ةيرق هيهوو هيلط ىلا هباحاف ىلوالا ,

 ناكو خيشلا هل اهمفد زعلا نم سأر ةمم لب اقم يف ( مويلا شرطالا

 ضيبلاو جاجدلا ىتح اهتالوصحم ميج ةيرقلا لها نم ىضاقتي

 خيشلا نب دمج خيشلا حقب نأ ديزلا نم نولغالا اجر مايالا سحب لعوب
 راشعالا تمفرةعاسلا كلت نموه ءاحر ققخ مهترق ىلع ايش ليعامسا



 ا

 0 رطالا ينيب هلس فرع مما .هيلاراثملا د خيشلا ناكل و«ةيرقلا» نع

 سسأ نم لوا رهو ليعامضامربكا مما دالوإ ةمبرا اذه دمحل ناکو
 1459 ةنس ىلا 185٠ ةنس نم ج زؤردلا.لبج يف ناشرطلا ةماعز

 ا 1۸۹۲ ةنس ىلا ۱۸١۹ ةنس نم شرطالا اشاب مها ربا هبقعو

 رطالا كب ييف ۱۹۰۴ هنس ىلا 1897 ةنس نم شر طالا كلذ

 u e كب يلف 1915 ةنس ىلا ۱۹۰٤ ةنبع نم

 ْ ۱۹۲۲۳ هنس ىلا
 ىلع نارو> زورد یدتعا ةيوحه 1755 هنس يف الا 5 | . I 3 : اعات ن اطلس دلاو

 لتقف نارو> نم «ةرقناا »يفمهومجاغو لجمملاب رع. 0 كتان 5 0 RS زاطاس ةمقن

 .اوكتفوةيزرو ةلفاق لعلجملا ىدتعا مث الجر نيعبس وک مم لجمملا

 .برقلاب زوردلا مههءاهف «قارب »نم ب ررقلا موي راک أ نم لجرب

 . ءاسنلا ىلع اوقباو برعلا نم هم عير و اولتقو ةطوغ لا جر ن٥

 مصغوةب روم يقيرق لهآ o وح زورد ازرع ه 198: ةنسيفو

 ةيرقلا ريطاو نيب مقو راجش ربآ ىلع. نويحيسمو نوماسم امهناكسو
 1( ةيروس يف بدلا مورا ةسارح نولوتي نيذلا 5 رفا مج ريطاونلا)
 ىلع ةوالع اصخش هد. مهنم اولتةف بنع مرک ناشب ی رعب ريطاوتو

 هسيطو ةيقاومو هزيجو هوهسلا ىرق نم ربك.الا حقا اوم و ىح رجلا

 نيثإلث نم ةملؤم ةيركسع ةلح ةلودلا ماع تدرج لهسلا دال نم

 لتق ةكرمم يف مهلع زاغف ق وراغلا اشاب يماس ةدايقب يدنج فلا

 تقرحاو التاقمنيسخجو ةثم دونجا رسخو مهاجر نم لجر فلا اهف
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 دل 5 |

 . ناكو لبجلا يف يرح مقوم مهأ يهو رفكلا اهتمدقم يفو ىرقلا:ضعب

 امىلع طابضلاو دنجلا ىلوتساو اهراوج فو اهوح راد دق لاتقلا مفعم
 مهغماهيلا هوبلج دق زوردلا ناك امم دوقنلاو يللاو عاملا نم امف هوقل

 عاضخاب ذئموي لاتقلا ىهناو ليجلا ءاعا راس نع ميليحر دنع

 اوقنشف قنشلاب ممايقشأو ماع ز نم قيرف ىلع كرتا روردلا

 . نيب ناكو ءايربالا ضعي بقوعو نيمرجلا ضعب نع ينعو قشمد يف

 .يلالا معزلا اشب تاطلس دلاو ش ةرطالا اشا ناقوذ ءالؤه

 تعم” دقو . ًاماقتناو مهليلغا ءاورا ااو ًالظ كرتلا مدعاف

 سةن يف ع اار مدقتملا ثواحلانا نولوةي نيفراعلا ی

 ي يذلا هركلا كلذ كرتلا هرك ىلع هل ثعابلا وه ةنآو ناطلس

 ديهتسم ريغ نع اذه هان راودا نمرود لک

 نا فضصو

 ةناقصو

 .دوونو ءاكذلا نم مظع بناح ىلع هاو هرغ نم نیما و ف هنا

 ”ةليلق ليمي هنا لوقي مهضمبو ) ةماقلا عير ء ةعلطلا بيهم وهو ١

 ..هوف رعوشرطالا اشا نان 7 اوأو نيذلأ يب ريخاو

 دلا تحت .' نينتكتلا ضیرع ٤ مہ لا ءلتمم ( لوطلا ىلا ٠

 قررا « نيراش ! ريزغ « نقذلا ما هتدا رف ههحو

 a يدر يو « يئانتدك هرعش نول « رظنلا داح « نينيعلا

 لاقملا اهقوفو ةيف وكلاب رعتمإو هينطاوم :

 . هلامتساو ام سديسلاو ةيقدنبلاب ةيامزلا ديجي رهام راف وهو



 يف نيفراملا دحا يلع هصق امو « هموق نيب لثلا هب برضي فيسال'
 | ةكرعم يف لاتقا ريس لع فرشب ناطلس ناكني هنا ودصلا اذه -
 ا . يزردلا معزلا هب رضف هيلع ءاضقلا ديري يوسنرف هجاه ةعرزلا

 ٠ نم ىرسلا ةهجلا ىلا نيالا هفتك نم نيرطش هترطش ةبرض هفيسب
 ا ا ا االق نوتا نأ لاق ودعوا

 ٠ ةعاجش ىوس مط ثيدحالناكن يذلا » ممم اسؤر ىلع كانه اهوضرعو

 ٠ ةيروس يف « ناك ريما كروب وينلا هبتاكم لاق اک« هتلاسب و ناظلس

 e را“ 1 هرج لا اع كي هر
 ا يطا ةداع ريغ لع مالكلا ليلق هنا ناطلس نع روبشللو

 1 ا لثالا ناک ولو هراصناو هبحصةروشم عامسا ىلا لي وهو

 ٠٠ رخآلا ىلع رثؤي امهعاو كحل اةمظنا يف هيأرنع ةرم لمس دقو . ا
 .٠ لولا راصنا نم هنا باجاف يللا ك ملا مأ ير وهج كسلا

 ٠ نا لازألا ةحاس يف هتئامساو ناطلس ةعاجش ىلع ناهرب متعاو

 37 ينثدح 5  مهنيقيل لاتقلا رامغ. ضوخ نع هنوهني هيديرمو هناوعا:

 :a الوتقم وا التاق الا ةعيعملا نم جر ال هنا س مدح هنع-

 ْ 0 عمو 2“ ر وسيف ناك ريما كرايم ہلا بتاكم هنع لاق دقو

 كو رقفلا ةناعاو ةدابملا يف همايا يبدي هناف ا ينغ ناضل

 0 . ادج قيقر وهو كالع ام لكب دوج الث ا ا تضر امم

 0 تا نا تربخا دقو يكب 4 دش ٤ لاتقلا ىلا هباهذ لبق يلصيو

 1 6 ماو هدلا لع هنأش



 ل

 کم ريمالا ناك ىمظعلا 0 0 کک

 و قشمد نم وك لع يو ' » نوبل » هلرق يف 0 ءادشالا 3

 اهعابتا دج 3 ا مسر لع ع 0 4ر اولخو 5-7

 يرام لا فرصو دم اثنا لقاح نگو نرل دوق تقاس
 هركحب رهاظتي رهشا همس وحب ةبروالا برخلا نالعا دعب

 نيبروسلا راو >اديلا ترش خاف ترد ىلا ليلاو نييداحالا

 اوصاخاو همناح 0 نالا مهبئاغر كفنيو ممريشقسيو نييقارعلاو

 ٠ بوعلاو كرتلا نيب لاصتالا ةلص اوناك نيذلا ضعب عم مهافنق هل
 ةيوطنلا هتطخ فيقنت ىلع هريغو ليلخلا مساق ىركلا دبع موحرملاك
 نا ريغ رم يف و ود دكا نرعلا دالب 2 ةلفتسم ةكرت ةراما 2 اشنا ىلع

 و ونا و طامضلاد عم داك امهناف هنمةعدخ ى وس ةقرقللا ين نكي كالذ ١

 ماع رو برعلا را رحالاحر نم 8 رش عنشيو قارعلاوةيروس نع برعلا

 نع ماثللا طاما ىتح ةيب رعلا دالبلا جراخ يف ةيركسملا بصانملا لومقي

 .باوبا حتفو قناشلا بصنف نجلا رهظ برعال بلقو هلاح ةقيقح

 ,.مكركلا ديعموح رلاهقيدص قنشس نم لوا ناكو يفنلا عضاومو نوجا

 .هصالخاب . 3 دعاسو هفلظب هفتح ىلا یعس يذلا ل يللا مساق 3

 هتم ي 0

0 3 
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 قارملاو ةير وسيف ةيكرتلا شويجلا دوجو نا فن دنع ب رغلا نةياث
 امف نأش يذل مهب مايقلا نود نالوح امهنع ةيبرملا شويلا دامباو .

زحاو ممايعتج مهلك ۽ اوهتلي نا اوررقف
 ؛ نم مما. نهد لکو مهبا

 كرتلا ةراطمس ع ني ني ديحبلا متاع نم ربك" معز لوح نييد اعالا عادم

 هحو ف فوقوال ةيفاك ة همد رع ةوق هرعأ تګ اومظنب ناو بناحالاو 1

 نيد گه ود اور ملا نم ةيب رعلا ةمالا ذاقناو نيب داحالا

 يلع نب نيسحلا ةكم فيرش ريغ برعلا

 ةعاس ناب لصيف ريمالا رس ال هلا مدقتلا يأولا باكا لوقو

 هنا أا اشا لامع راز راز یشن وداد ہي فيك میلو تفزا دق لمعلا

 لع موجها يف كرتلا رزا اودشماز اححلا يعوطتم نم ج اش

 لصيف رداغو ةحلسا هاطعاو ها وعد اشاب لاح قدصف سرودسلا ةانق

 e ولا ةنيدملا ىلا ماشلا نسما

 ةمضتقم ةيقربب لصيف ريمالا ثعب 191١ ةتسس ويل رهش ىفو

  «رقشالا ناصحلا لسرا»اهف هللوقيق ثمديفيركملا كب بيست ىلا:

 كبف eR ةرفس لمف الع قدا لق ريمالا ناكةب رە 0 يغو

 كترسا e اذملا صخشاف ةروثلا ن 55 نا كيو لع نڪ »اهائءمو

 ۰ يڙوف اتش هعم وىشمد كلب بيست رداع العفو »| هد رګ ذولي نهو

 كو ياسو ك

 لوسر میلا بيت لسرا ۱۹۱۷ ةئس رام“ د فو

 د كرتلا ىلجا يزاجملاشيجلا نا هيف هلل وقي ناطلس ىلا اتك



 تيس
 ربوتك ۳١ ١ يف ةزغ قيرطب عبساا ر ىلع ىلوتسا .ءافلحلا شيج ناو

 بلطو .ربم“د ٩ ىف سدقلا ىلع وريم وب 15 يف افاب.ىلعو 19107 ةنش

 ؟لبج لخدنس نر » ةيا هغلب او هلاحر عم دادعتسا لعن وكي نا هيلا |

 « برملا رصنني هللا » ةملاتلاةرابعلابهنلا هتلاسو كب بيست مخ و «مينلا ٠

 ناك ىتحزوردلا ل.> يف ةروثلا ا دمي اشاب ناطلس ذْخأف

 نم روشنم هعمو يركبلا كب بيسن هيلا دفوف 1914 ةنس فصتنم

 : ةت اذعو روردلا لج ناكس لا لطف اا
 نيمرتحلا ناروحو زوردلا ليج لها موم ىلا ١

 لاك ولا le ىلا رولا كيب تيب ديسلا اه دفا دق ا

 ف Gk هز مالا انرخأ رضحي وأ اتتا رضحم اب انع

 نم اهار نا اندتعا يتلا ةيضتقلا تاليهستلا عيج ءارجا هذه ةلاطاو

 درطب ةيناندعاا ةماهشلاو ةيملاو ةيبرملا ةريغلاب نيفوصولا کا

 نم مد رط ىلع دحتن 0 اذا نذلا زيكتح دالوا احظو ءادعأ و الارعا

 مم نوقبيال ماف م میدیا نم انموق ءانبأ نمةيقابلا ةيقبلا صلخت وانرايد
 ها انادهانتا دعم وانش ويب اير كيت انس هلالح لح هبوعب انناو. ادرغ ْ

 دالبلا صيلخ و دابملاةحاراو ءادعالا لعب لغتالانقف وو ليبسلا ءا وسو! او

 1914 ةنسراذ ۱۲۷ قفاوملا ۱۳٣٣ ةنس يناثلا يداج ۸ ينآريرحم

 ةيلاشلا شويجلا دئاق 0

 نيبحلا نبا لصيف ( متنا ) 2برعلا كلم نبا

Eل  

A RT DE 



 :دايقب ا راو( سرا ٠٠ )5 زو ر ٠٠ ناشف

 الا كلت نمو زاجل قيرط ىلع كرتلا لاتقل يركبلا كب بيس
 لصق امقءاديوسلايف ه راد ىلع يل رهلا للا عفرو ةروثلاب ناطلس ىدان

 0 بتك موي لجل کا ناكو شرطالا لس ريمالا همع نبإب ربخلا
 ظ : يلاتلا باتكلا هيلا

 ١ ظا اشا ن 0 والود .يزردلا شيجلا دئاق يلاعم بتال ٠
 0 0 ا "زها ىلا کنم لس رلأ رب رح ىع انعلطا کیلع مالسلا دعب »

 «ريغلا» و « راع » و «طوح »و 6 ةيراغلا » و « نامرلا ما «

 « مأش یا یرضب « الآ وفا نا مم نوبلطت «هكب »و

 لجالا( يلع نب نيلسحلا | يس )في رمشنلا دنع ىلا اوهجوتت نا لجأل
  Kelaأا هلل هاش نإ نار هلا ةيدبالا ةينامثملا ةيلعلا ةلودلا نم 0
 د لاير ,ع)لامثلا لها و .ةلودنا فالتخا دنع انفال. محلا دئاقلا :

 .ثمسقلا ) ندرالا يفرش ةمصاع ناعو :زوردلا. لبج نيب نيب راضلا 7

 انوجوح الن لاو امثل ل عأ عم مسقو ةلودلا عم مسق نيمسق زوردلا ٠
 سان کی و؟بيفط نع ءاومجراو.| . اومسيهاا 0 نيچ زوردلا مسقن 00

 ناك ناطلس نا بح 0 يقتل | انا

 E ۰ ءالا نم ريش ىلع اوبس ال - اا

 2 كك : ةرممانلا د سلبان نا م وشفت و سانلا ا امار

 م 3 ىركسع ا نينالث م
 اخف + كل الب 0
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 ةيلع شيج عم كارتشالل زوردلا ءالهج اورغتو اوغطق لامعو ةقيقملا ٠
 فيرشلا شوج ةراطعلا

 نين امع لبجلا نيثلث داو رك ىلع نيلوعم مني ب اذا اوملعا »

 وهالو نيشاشغ سيل نحو رارجلا مكشيجو 57 مامأ ارفق نق
 اوتبت نيذلا مم انفالسا نع اونعت ناك اذا . هل د اطال شغ ذاا انفالسآ واكد

 يروةلا كلمو ملس ناطلسلا برح تقو يف ةينامعلا ةلودلا 0

 جهنم ناك اذكه ٠ ةلودلا شرع اوتبث يرمصلا اشاب اربا اضيأو

 ا ارض و لالا ف اودي كجم نك نك انقالسأ
 متمدو هفالخ الو اذه فلس نع ال فاخ كاسع ة ةنئاطلا تاو

 هيتاك ٠مم ةنس ةحمللا يذ ۱۷ يف

 شر
 ظ : يلاتلا باتكلاب ناطلس هيلع درف ..

 نالا شرطالا اشاب لس يكرتلا شيلا دئاق يلاعم بانج ©
 ةيمشولا اسر ىلع مويلا 0 هنأ يدبا le مالسلا دعت 8

 ورح ل Î نأ درا كنك و. كرا عانص نم ميل تنقل يف لا

 ةيكر ر < ذ ىلعةصاخو انا حمس ال نيملا انتقو نأ ريغ اهنم

 رقت امال اهم: ىلع اهلمةت ال يه تاقصو ءامساب اهايا فص ووةدئاملا

 ىلا نيا ةرضحاش يلع اهدائتساب كلذ اهانكو رو ايعا رصقب ٠

 سوکسماد » لك ام نم معطن مل اننالا نيشوشغلا نح انشا مرتحلا
 الو مانلإ ندا > e الو: 1 2 قدنف م 0 1



 ” ليش كدج راها ارقا ءءاندألب ضرع كتامكو ازئالا لتاق اک ر انلبق
 مدل كيمو هربق قامعا ن م كيداني مويلا وه يذلا زوردلا لجر

 نم ا لق ودعلا اه o ا تندعاطا

 . الا كرتلا شوج ياو ىلع ةسدقلا برملا اسا نع «

Ni ثيح مدنت لیلق لود الكا اتارا ةداح لا درم ن e. 

 اتا ا دال ط وھس نع اما: عم يلا راخالا نا

 ةعدقلا انتقيدص ىهظملا ايناطيرب رادبلا ةكمس و 1 ملا ةلود كد اربط و

 ف ةعونصم ًارابخا تالوة همه م روردلا ةفئاطرامذ ةيماحو

 تنك اذاو ةيقيضت راح ىه..-قاشملا سئاحالا قيرطب ةيئا وأ اينالا
 .. وجلا قيرطب اهب كيتأنل ماعلا يف ةرايط ربكا رمأت ادغ ديرتتنك
 تي ةيقارلا تارباخلا طئاسو لكو نوفينتلار ىكساللا فارغتلا اما
 . ىلاءتوهناحبس هّللاو هللا بزحانب ز> ناف ةقيقدلك يف انف رمدتو انرما

 . ينعا ( كوي ةطلاح )موق ميف ماثللا (تاك ارتا ) امأ ءيش لك ىلع رداق

 يتلاةميركلا انتلئاع ماب هيلعو . زبللا ىتح دوقفم مهدنع ءيش لك نع

 يوغر . ناكدحصنا تنا دد ر 36 اهلا ر فص نم جرخا نا درا کل

 . .لاحلاةعيبطب اي ااش رطنوکن 7نا نم امورحم ميبصتالثل كبا وع ىلا دوقو

 5 هيف رتلا ةوهلا رظنا . . .راغلا كشوج وهف ةراطعلا ةيلع شدج اما

 فلس ري فلخ ر 8 9 ل ا ا نع و 8 را ل ةا

2 







 اک اوسادنننرا ملجم الو مهله فتسمو زوردللا فرش لع ظفاحتسو ٠

 ٠۳۴۳۳۹ ةنس ةححلا يذ 19 يف ّْ

 شرعا ن نامل و

 20 ١ ا قار روح همصاع رس ىلا هكر نا لصيف ريمالا ا

 طوقس ريد هل ا 2 ددسن دک لو قشم د نع ًاءافد اعرد 2 مەش

 املا راسف اشارا ةعوطتَمو يزءاكنالاو يف رعلا شيم ا كدب ر اعرد : 1

 قالا 0 3 ياطير شيلا ظا i يف تدب :نا لا ق

 ر ءرنيقلا داليلايف اج او الب جتف وی بساذا ناكف ةنانع و 45 لب

 اص وصخ و مهلا حتفلا بسنيف برعلا لخدي اير فق وتي برعال اهيلطعا
 قرزالا نم يركبلا بسن ديلا فخ كاذاوةيلخادلا ماشلا دالب يف

 كانهو ى رضي ىلاآویهذ ومدقت اک ل بلا نمسرانةئثمث الث واذ 1 ]

 2 I | اس e ا | 1

 ءافلأا نيب وهني م دق ناک قاغتالا نالمذخأمهنمذخأ قلقلاواهتمو < ملف و 3

 ا نييناطيد || 5 500 ا 0 نس رو ديا

 2 نم ءرطالا اشا ا ناطاس هدم ق و زوردلال مج أ لصيف ريمالا ا : ا

 د ري )¢ 3

I tw : BRR NN 



 0 J - البلا لها نم ةاشملا ادع 0 0 هدم سج
 . 0 قي رب ءاحيقلا ةعدازلا ةيناطيربلا 0 لنا اهوخد

 5 قعد لصيف ريمالا مدق ۹1۸ ةنس 0 ٠ يو

 ام وتا ونقلايف ي يدو دورابا لآراد یلزورردیلا ن اطا 000
 ا رل ةموكسملا ا ا

 ش ءرامالا اشا !ناطاس وش رةرطالا ملس ريمالا بزح ناكو

 امم: ناك ام اات و اومد ىلا لصيف لوصو ليبق ا

 ا دال زوالا لبج لع 1 اح املس ريمالا لصيف ريمالا نيعفداقح الأ نم ٠
 _ نآباشإ ناطاسأفاك ا ل يضقتلبجلا ديلاقت

 ا ١ ناكو ةيلام ا هل نيعوةيلاراجلا ةيترب هيلع مآ

 هتقادصل 0 هراز 6

 ا  هوهو اهو = نع ةبامم ا لانا غالبل ةيماشا

 ىماظعلا ايناطب رووأسترف ة اعد 00 رمال 6 3 «



 ادعاستن ا ىلع ىب مظعلااين اطير انتا دوجولا ماع ىلا اهزاوب او

 دالبلا عيج يفو قارعلاو ماشلا يف تاموكسملا هذه فيلأت لعنيلهالا

 يف الخدتت الو اتات نيح ١ ې افرتعذ ناو ءافاحلا اهررح يتلا .

aةظفأ لاو ارسدعاسم قوس اهةياغ الو نينا ولا الل وة م هلا اهل اا  

 ةاواسلاو ةلادعلا نمضتل ًانسح كسم اهاعا كالت ارنا ادك أتتلاملع
 ةجاحلا دنعو ميلك و ممايساج ىلا رظأ نود نم ناكسلا عيدج نيب

 دالبلا ةيقرت اهنأش نم يتلا ةينارمعلاو ةيداصتقالا عب راشماب اهنادعاست
 0 ا رل ع رع اوو الو ةيقارلا مالا یوتسم لل اه ريسلاو

 0 ةمسأو ةيقرت ةيبرتلا ةيقرو

 ةيقاغتال ll ىمظملا ايناطيربو أن رف نييدالبلا هزم ما ل
 ا رف تۆ او اهر واح امو نيطسلو هله تج 4 وکیب--سکیاس 1

 يأ ةيلحادلا تيشو ةنوردنكتمالا ءارو ىلا روص نم لحاسلاب

 ةامحو ص محو كلمو قشمدوناروحو ناعو ناعمو طاسلاو كركلا 7

 لصيف نام ل ةراداب ةلقتسم بتلكو 0

 ةيوسنرفلا ناتموك-هلا تقفتا 1919 ةنس ريمتبس ١6 يفو
 ىلع ماشلا رابد نم اهدونجى مظعلاايناطذرب جرم نالا

 صه و ب احوقثمديأ عدول ادم ةيوسن رغلا دونجلا لخدتال نأ 7

 ةموكح م فاؤت نا برعلل ادع تف ىمظماا اړ اط ر نال ةاحو

 ناسا ندرالا فرش ىا يلاطيربلاشيجل ا عجارت العف و ةيب رع

 ااش ان ننعم ليثومص تربره رسلا ةيناطيربلا ةموكحلا تنيعو



 | نانبلل ًايماس ًاضوفم وروغ لارنجلا اهيج نم اسنرف تنيعو نيطسلفا
 1 هلبق نم نييوسن رفلا نأ ذا هتلود ماب القتسم لمعي نأ ىلع ةيروسو
 ماعلا يباطي ريلادت الا ينالا دروألا لاشرم زليفلاّةدايش نوامعي اوناك

 0 نانبل يف ىت>
 7 ١9189 ةئس رمو ۲۲ يف توريب ىلا وروغ لارتجلا لصو الو

 دفو امو هلايقتسال دالملا ءاحسا عيمج نمم دوفولا تەخ

 رطالا كب دهفو شرطالا كب فسوب ةسائرب يزرد

 م ًاصاخ ًاسرح هل راتخي نأب مثدعوو باحرتلاو ةشاشبلاب هءاضعا

 ظ مهنطاوم نيب
 لصيف ريمالا نيب ريهشلا فالخلا عقو نا كلذ دعب ثدحو

 وه اک قشمدنم ريمالا جورخ الا ىهتناو ةيوسن رثلا ةموكسحلاو

 ةرضاحلاو ةدداملا نم حالسلا نوعمجي بادتنالا لاجر ذخ اذ مولعم

 ] ةينامع ةريا فلا اتثم اهرذق ةيبو> ةمارغ عبرالا ندلا لع اوضرفو

 ةماعزب نييوسن رفلا رومالا ةالوىلع اوراثو ناعذالا ناروح لها ىلأف

 ۰ ناكو يوردلا كب نيدلا ءالع ىأرف ةنراوطا رثاشع ناكرا

 ٠ مهلا يدسيو هسفنب ةنراوملاب متي نا دئموب ةيروسلا ةرازولل
 ' مراد ىلا لحرف ةنيكسلا ىلا دالخالاو لاتقلا نع فكلإب ةحيصنا

 2 ءاضعا نمكب يو ١لا اطعوفس ويلا كب نمح لا دبع همم ايحصتسم

 ىلا لصي مهلقي يذل! راطقلا داك اف ءاهجولاو نايعالا ضعبو ةرازولا
 ٠ راوثلا هيلع مجه ىتح ( ٠۹۲١ ةنس ويلو 18) ةلازفلا ةبرخ ةطحم
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 .اولواح مهب قدح ا رطختاب ءالؤه رعش امف ءارزولا ةيكرع نع نوثحبب 0
 فسوب كب نحرلا دبع اولتقو نوجاملا مهكردأف ةطخلا ىلا ءاجتلالا ٠

  اهريغو يبوزذلا كب نيالا ءالعو ٠

 ناروح لها ىلع ةيوق ةنح ذتدتع ةيونرقلاةطلبسلا تدر 20
 نر اثاا لع نورا مليا نن رفا نيب راد فينعلاتق دمو :

 فلا 5 هم ر همارغ اوعفدو مهحالس ءالؤه مهلا لف ْ 1

 وم 3 اک ةرسال د هريل فال ةرشع أهيم ا ةر

 نيلوتقلا نيريزولا
 لبج لها يني ةنراوملا ةكوش دضخ نا بادتنالا لاحر نظو ا

 مهفلب ال مأطخ اوتيهت نا اوبل ام مهنا ريغمهلاطمو مهقوق- ذوردلا ١
 ىتلاةطخلا زوردلا هيف رزقي ماع وم دقعل لیلا ی لد ا لا نا

 ماقا ثا ىلا ذكموب نوقت ا ماك و ةيدثنلا ةلودلا هاج وحلب

 مقوا انشا لالط ة ا مسقو شرطالا مح لس ريمالا ةماعزب مق

 تناك ةثالثلا نا رخاإلا هذه ار الا م كب قطصم 1

 Eu E ماعز ضعمب يف - صالا ءىداب يف - ةنيابتم

 35 ظ ا يسال لق م
 لامعا ةبقا رعب ًايفتكم دايحلا ذثم وب مزاف شرظالا اشاب ناطملس اما

 : نشك نع .ةينطاوم

 املا راشلا ةثالثلا باز>الا لاجر نيب ةيديبمْلا تاثحابلا تداو

 كيلاو ١57٠١ ةنس رب سيد ٠١ يف ءاديوسلا يف رمتؤملا دقع ىلا مآ



 : هؤاضعا هررق يذلا رارقلا ةروص ظ

 . زوردلا لبج رمتؤم رارق
 اال ةلقتسسمو ت ةيروش ةموكح يه زوردلا ليج ةموكح س ١

 ١ مان الاد ظ ْ

 دل لوك ظ يود وفل ب بادتالا ليما ةموكح لبقت س٣
 اهالةتسا ع

 ا ليج ةخيشم ةموكملا هذه ىمست سم

 م ء ردو ) يلع رب د دودح ىلا دتيو ءافصلاو هاحللا يلرغو لماكو

 د 8 ىلاو و ا ةا نم ( تاعاس ثالث قشمد نع دعبت ةب رق

 00 E ةيبونجلا ةبلا نم قرزالا

 3 يلاهألا هرن م ةيركملا هذه رار ا

 .يراشتسا ساحب ا نوكيو تاونس ثالث ا صو نوافل

 0 تاونس , ثالث لك ۂرم صوصخ نوناقل ًاقفو هءاضعا بختنت ريك
 ١ نع ءؤاضعا ع 9 ىلا سلجملا ج اجلا اذه موقي سو ٠

 RR ًاوضع نيثالث

 0 00 وا ا ار ادد نیمق ح١
 ظ ْ  ةماع للا صاخ نونا

 0 ا u نم ةيداصتقالاو

 ْ الا لیلا 37 ا ةيدتتلا لا ةموكسل ىحي الم
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 : يلاتلا دك ةقفرم قشمديف ةبوسل رفلا ةثعبلاا .

 كلا و
 الا سض بم ةحئلسالا عات الو نارو لج لا

 ةيوسن رغلا

 ةموكملا يرومأتم ةيجرالا ةيشايسلا لبا روماب دهعي ٩

 0 نویسایښ نورومأف ةئطولا ةموكجلل نوكي الو نييسا ايسلا ةبدتنلاا

 ١ 55 نا لجو نيطسلف و ماشلا يف الا

 ا 00 ا: الوأ نوک ا هذ -٠تداراو مدس ۰

 تادرا و نم اهدصي ام : 5 ةشيطش انلاو ه a ,روخلا كرا راجا ةصح

 لخدتس يِج لا ةلودلا كالمأ ىرق و i 6 . فاکو قرأ امم

 نم يللا ساجلا هحرطي ام: اار. ليخلا و دودح نمض

 ورع نا سلجلا اذ هل قحال هنأ لا جايتحالا دنع بئارغلا'

 | يللا ومالا اع! يضارالا تالضاح نرم راشعالا ةمب رض ءاةيتسا

 و .نوكست نأ بحي ئضارالا نم. اهءاغيتسا درب نا لزوجي

 ةماع ةيعمج دالبلا لهآ مو نم اهيلع م و

 اصب و ةيمووعلا لیا مفانمةموكحلا سير فلاخ اذا. ١

 نود نم ساڃجلا نم ًارارق ىطعأو ه ةيسادمالا . نيئاوقلابل اولا

 هفالخ بختنيو ىحنتي ذنیخ كلذب ؛لقملا اشم نم یوتف لع لص. نا

Eنؤازمي ١ الو ةايحلا ديقل نيب وصنم نو وکی لقعلا باشم  

 ٠ ٠ ةيفيدلا مهفئاظوب ةلخادملا ةبدتنلاو ةينطولا نيتموكحلل قحي الو

 و ا اهلسوا) تارارقلا هله عضو نم: رولا عرف ام دعو



E 
 لالا قشمد ف يبنرفالا :ةثعملا سير ةرمفلخ

 نأ فرشلا انا .نييحورلا. ءاسةرال ةرركتلا ةتاغالب ىلع ايام

 جان رن نار وحل بج يف يزردلا بعشلا ةماع نع ةباينلاب متداعسل مدقن

 هعدقتب اومركتت يل بعشلا هبلطي يذلا هالعأ جئراملا لالقتسالا

 قيدصتلاب [سوتي نا نيجار ىماسلا بودنملا ةماخفلا بحاص ة رض

 ...«انتاما رت>اقئاف اولمقا وةمافملا ةيس رف الا ةر وهج ا کس لق نم هيلع

0 es e 1 

 الامضاءات 

 . لبجلا خاشمو نويح ورلا ءاسؤرلا
 ميلس ريمالا ن ءاناؤم ادفوى ثمدىلا لئلا ءانعز دفوا كلذ رثا لعو

 هللا ل فو نع رطألا اذا راقغاا دبعو شرامالا كب بندن و شرطالا
 .هباحاب ليحمتلا يف ةيوسن زرا ةثعيلا ىلع حالال مريغو يذنه ا شاب

 ف فرم: كا ءاسا دفولااذه نا رهاظلاو ةيعرمتلا ملاطم نىلأ زوردلا

 ` اهتغاص ةديدج ةيقافتا لع نيبوسأ رمل م عم م قعنأو هقنع يف ةقلملاهبامالا

 فارتعالا لع وة: ليلا | ىلإ مم اس ريمالا داع الو ةيوسن رغلا ةيضوفلا

 تارا وقل تف رسا وغلا 0 | ناب. هينطاومل رهاؤ ةقيقللاب

 ْ ماعلا مث رع وم يف اهوررق يلا

aساسغا لوا يف رداصلا اهددع يف مام هيج  

 3 ل يد ريبور ا اق ر E او ٠ ةر هاا نمت

 اتا مطعما اهرثنو 0



 15 تح

 .يرردلا دقولاو ةبوسن رثلا ةموكلسملا:ىع ةياينلاب 34۳١ هن سرا 4
 .: اهداوم هذهو اب لع مل نوكي نا نود نم لبجلا لها ع ةباينلاب

 :ةلقتم .ةينطو ةموكحح ناروح زورد لبج يف لكشتت ( (١

 يدها دود امأ . يو رفا باذتنالا تعالو ًايرادا الالقتسا .

 هيدتنملا ةلودلا اهررقت مك ةن اهنيعتف ةديدجلا مکا

 دالبلا ءانبا نم اهوفظوم نيمو ةينطو ةموكحلا هذه نوكت (۲)
 -ةموكسملا مدقتو ةيلحلا 'تاداملا ىلع ًاقبطنم اهترادا زارط نوكيو
 رومهالا ىلع ةينطولا ةموكلا نوبردي نييوسنرف نيزاشثتسم ةيدتنلا

 ماشلا يف ةيوسن رذلا ةثعبلا سفر مهمجارع نؤكيو ةيراذالا و ةينوتاقلا

 مم e نا نالا هب ظن تحف ةن ا هذه معآ امأ

 يماسلا بودنلا

 .نوينوناقلا بمشااواثمهبخات لهآ ک اع ةم وکلا ہذه سار (۳) ٠
 ٠ حصا الو دعب ایف نس صاخ نولاق ىذتقع تاونس عبرا ةدأ

 هيلع ةيدقنملا ةموكححلا ةقداصم دعب الا اا هب اختنا

 .ةموكحلا سلجم لوالا ىعد ناسلجم همام يف 5 الا دعاسي )٤(
 ثالث ةدلل ةموكسحلا سلجم ةمالا وثم بختنيوةيرادالا ةنجالا يتاثلاو
 يف ةر ساخنا اذه متلي دعب 5 صاخ نوباقل اعط تاوذس

 ةيضاملا ةتسلا 550 ىلع ةنقفاولاو ةم وكلا ةينازيم ريرقتل ةنسلا

 -فحصلاو ةيمومعلا لاغش "الك ةماعلا حاصملاب ولعتت تاحارتفا مدقيو

 .ةعاد ةعصن اهعامجا نوكيف ةيررادآلا ةنحللا م فراعملاو فاعسالاو



 ' ةموكحلا ساجم مهبختني نيب ودنمو ک املا منيع نيفظوم نال را

 . هتيحالصو جالا فئاظو هب ددحت صاخ نوناق لني (ه)
 ٠ دوسو اغلا ةيفكو ةيرادالا ةنحللاو ةموكملا ساخ ةيحالصو.+

 ْ .ةقداصم دما الا اذهان حمصي : نوباقلا اذه مظنت يف ةصاخ ةن ىلا

 : هيلع هيردتن ا ردا

 0 0 1 مدقت 0 نود اهدحو ةيدتنملا الا نأ(

 ا هب داصتقا N وأ ةينف ةدعاسم لك زوردلا 9 3

 0 ظ ئ اريلا ةموكحلا هذه ساتحم ١
 ا دل ريل ناك ا اس دهعتت 1 ١
 1 7 . نيذلا ةطرشلاو كردلا تاوق 1 ةبيررامحالا ا ةمدحلا نم. 0

 1 1 ظ ليج ناكتبل حمس و ع وطت نوذخؤيف ماعلا ماظنلا ظل لومزاب

1 

 0 ١ ةيزردلا ةموكسملا فاسد يف مدیا مهتحلسا اوقبي نإ“

 .حالبلال جل ت ةعوض هولا ماكحالل عوضاتا مهملع بحرق اهحراخ يف اما ٠

 . ةقطنم ل 1 هب ركسع تاو عضو قحبةب دتنلا ةموكملا ظفتحو !

 كالذ ىلا ةحاح تاو ازوردلا لمح
i 

E. 

1 7 

 0 م ا ا ل اهدحو يه ةبدتنلا ةموكملا نا (۸)

 . ةبدتنلاةم .ركسجلافةب وسن رفلا ةقطنلا لخاد امأ جراخلا يف اه ارا وةيزردلا

 ٠ ةيداصتقالا حاملا لجال لبجلا وک ند لش

 ؛ىلع زوردلا لج ةموكت < رګ ال ناب ةيدتنلا ةلودلا دهمتت (9)

 : دال نيب 0 فا اهوصخ لمت يتلا ةدحولا ف ماظننالا“



 ةن رولا تامطاقلا راسو هزز _
 ذل وأ م روردلا لمج ةموكح ةينازيمل داريالا ردا نا 00 :

 موسإلا انا .ةموكنملا نلت اهضرغي يتلا ةقلتخلا .موسرلاو تا 7 0
 هذه يضارا يف اهفاشتك ١ لمتحي يتلا ةيندعلا مجانلا ىلع ضرفت يتلا

 تا يتلا ( ةيكرتلا ) ةيم ةمنسلا يضارالا 0 تادراو ا ؛ةمكا

 .ةموكح ا يف اهاخدا لوتحي يتااو هالا ةموكسملا اهلع ل رت 0

 ةموكسملا هذه 2 راشعا عضو ال ةديدجلا زوردلا ليج

eدس الإ ةذفقاب 0 00 ةينأزيم " 

 .ةموكحو ليج ا نيب 00 ا ل )0

 نم اهقح ذخأت نا للا ةموكدل قحي نكتلو قشمد تاعطاقمو 3 :
 ةا ولا تارطاقملا اس: مط نبع اذا ةر وتلا كراخلا تا

 تاونسثالث ذنم كراج ا هذهءوسر نم زورذلا لبج باص أ دق )
 1 ا ةريل فلا نيعبرا -

 ظ قلعتلا صاخللا : نروناقلا يف لا لاوحالا ي هنا ()

 ”ةلودلا نم بلطي نا:ةموكملا س اجل قب هتفيظوو 8 املا يلع

 نآشلاذهيف ًاراوق ةيدتنملا 5 رك 0 الا اذه طاقسا ةبدعلل

r 3هطاقشا ,لغ تقفاو ادا نالا اوز ةراشقسا  

rالو لبا ةموكح نسا ج الو ةيدقنملا ةموكحلا  
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 ا لز يناثلا ةطاسأل د الو ةئنيدلا رومالا يف هيرادا ةنخالا :

 . مهلمع نع هدب فك وأ .نيدلا

 لع ةلتفالإ لع ا 7 ةبدتنملا E دوهعتت 0 ١

 َ هل ملا ةدهاملا صنن ءارحالا ةددرخ رشن ا

E نيير ولاهئاقدصادحا نمةيلاتلاةلاس رلا:باتكنلا اذه فاؤم قلت  

 هب دروسا ةيضقلاب نيلغتشلملا داك نم وهو.

 صن 19760 ةنس نسطسغا١ يف خرؤلا مارهالا ددع يف تأرق 2

 الو. نيش تار وردا نيب دقع هنآ لاقي يذلا يساسالا قاقتالا

 rr | معلا 4 نا E لوجلا ویش ندم ددع هلق 50 E ع 0

 ءةيسن رفلاةموكحال زوردلاهمدق يذلا ماعلا بلطلا ناك و ءزوردلا واثمم

 موعزلاقافتالا اذههصنب ًاريانم٠ مالقتسا لكش لع يوتحلا باطلا
 تت : ناشلا اذهىف ثدح ام ليصافتب ىلا نأ ةقيقحلل ًاجاضيا تما

 دق ةيقرشلا ايروس لالتحا لبق تناك ةينس رفلا ةموكسحلا:نا »

 امان الالقتسا مهئاطعإب لبجلا ءامعز ضعب وروغ لارنج ناساب تدعو
 ناثكي دعوا اذه ايلعلاةيضوقملا تدياايو ومس نويسن رفلا لتجانا عبو

 ةيسنرقلا ةموكسملا نا هيف لوقت لبجلا خباشم ىلا هب تشعب يعمر

 . باتكلا اذه لصوامدنمف « امان الالقتسا ليلا ءاطع ال ةدمتسم

 ةموكحلا نم اوءلطتنأ ماع بګ يذلا لالقتسالا ةروص ف ٿڪ و :



a 

 ةلاقلا هذه يف هزكذن عارب ىلع مهرارق رقف « هيلع قفاون نا ةيسنرفلا

 تدمعف بلطلا اذه اهيدل قرب ل قشمد يف ةيسنرفلا ةطلساا نا ريغ

 ترشن ينلاةروصلا ىلعهتحةنف هحيقنت ىلا ش وطالا اعاي ماس عم قامتاي

 ةققاولا ىلع .لوصحلا ىلا فون ل ةطلسلا نكلو . ءارهالا ةديرج يف

 لهال ليث هنا هنع لاش نأ حصي ددع نم حقنملا ق امتالا اذه ىلع ١

 نفع ال ناني شرا ع س نع هيلع اال ةطانلا تفتك اذ لبا 7

 لثعذك:ةو ناك يذلا شرطالا اشاب ملس ىوس « هسفن الا مهم - دحا

 عم م ةنراقم بلطلا داوم ءىراقلا ىلاو . شرطالا لآ ةلثاع نم 1

 دعب نيلاله نيب ةد ةدرا و ةحقنملا يا ةربخالا هذهو تحقن يتلا دا ىلا

 ةءيلصا ةدام لك

 ةينطو ةموكح ناروحز ورد ع يف و فتت : ىلو "الا ةدالا
 نيب وابو ةلصافلا ةموكسملا هذه ةودجو امان ارادا لاا لت

 ان بضم كو انللا ةمرؤح نک م دخل 0 كرو
 الالقتسا ةلةتسمةينطو ةموكح ناروح زورد لمج ىف لكشتت )

 ةموكحلا هذه دودح اعا« يسنرفلا بادتنالا تدل 0 و ایراذا

 ( ةبدتنملا ةلوذلا اهر رقت 9 ةن ادا
 . ناروح لبج ةراما ةفوكحلا هذه ىمست  ةيناثلا ةداملا

 د0 ءانبا نم اهوتاظوم نينو :ةنطو ةو ارو )
 ةيدتنملا ةموكحلا مدقتو. ةيلحلا دئاوعلا لعاقبطنم اه.رادا زارط نوكيو

 اهبيردت لجإل ةينطولا ةموكسحلا ىدل نوميقي نييسن رف نيراشتسم

5 RPE 

e چ 



 ةن رفلا ةثعبلا سيئ مج نو ةيرادالاو 1 وناقلا رومالا يف

 1 0 قافتالا مث 0 امهب ن الا هب وا ةم وكحلا هذه مما .ll ماش 2 ١

 0 0 ْ ,. ( يادلا بودنملا عم

 0 در لها Se ةموكملا هذه سار — هثلاثلا ةداملا

 0 اع نولاق بجوكيو . تاوئس عبرا اد نين والا تاشلا ْ

 ' 0 2 . ةياغلا هذه ن ظ

 0 .باختنا حصي الو )اهب | ل ريغتت لف ةحقنملا ةداما امأ
 00 0 ( هيلع ةيدتنملا ةلودلا ةقداصم دمب الا ًايئاهن كاملا

 0 ةلعسأ وببختن لم ساحب ة ةموكل لا هذه نوكب س ةعبارلا ةداملا

 1 نس صاخ ن روناق ًاقو . تاونس تالث ةدمل نيينوناقلا بعشلا ىلثم

 1 1 : ش ۰ . ةباغلا هذه

 3 ديو ن لوالا ىعدي ا هماهم يف کالا دعاسي )

 r ثالث ةدل ةموكتملا نم اج بخت و . ةيرادالا ةنحللا يناثلاو :

 : ساجلا اذه مثتليو . دعب ام ايف مضوي صاخ نوناقأ ا ولثم

 ١ ا ىلع ةقفاوملاو ا: ةتزاوم قيقدت لجال ةنسلا يف ةر

 1 لاغشالاك ةماعلا حلاصملاب قلعت اف تاحا رفا مدقي و . ةيضاملا ة ةنسلا

 5 ا ا اما . خلا فراعملاو فاعسالاو ةحصلاو ةيمومعلا

 0 نيفظوم ند ةقاؤوم نو هاد د ةروصإ | ماجا نوم

ll نيب ودنمو ٠ 



 ر 3

2 
2 2 1 

1 

9 0 
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 كيا

 ةذف عا يلا لمح 1| ةموكح تجاتحا اذا. كمل 0 دالا ةداملا

 ارو ىلع ةبدتنملاة يت ر هلإ ةم کاما لت ع نحفء ةيداصتقاوأ ةلامزؤا

 لمح 4 وک 5 2 أهأ وس ن نود اهدخو ة 4 تلا مک + نا (

 )ا لا جاتح دق يلا 35 ركسمااو .هيلالاو ةينغلا ةدعاسما نورا

 هاما وب لخاد مإ 3 نمالا لع ظفاحي Ea ةعاس ىلا ةدالا

 منل ةيسيف رقلا + ANA | ضرعت DE نيينطولا u لاو كزدلا داو

 لما لخاد حلستلا

 ةمدق1عا نم زوردلا ليج اسم انت دل هردتنلا همو و ديعتتا 0

 ن٥ لا 8 ةمزالل | :ةط رشا كردلاتاوق اأ ١ . ةيرابجالا ةيركسملا

 ءاقباب لبجلا ناكساحمسيو . جوملا ةقيرطب اوايكشت ريبضيف:يعومعلا
زردلا يوك ا .ةودح لخاد ا نس: ةحاسالا

 جراخ 2 امأ 6. ةي

 ةعوضوللام اذا عوضا 3 روک ناکا: باجي ادودحلا هذه

doe 
 4ر هور ا املا ف لوقت ةا ]رل ا نا - : ةئفاثلا ةدالا

 - :اهلنشع عقب ل 5 ةموكج اعم

 نياسلفو ار وس 2 ا ليج موكا نری ها لع

 Ga 1 .: ناتن لمجو

 هب :زردلاةمو e اک نکلی ا نأ (

 0 1| لبقتف هسا رفلا ةقطنملا لاد 2 0 3 ۽ جراخلا يف فا

 ٠ (ةيداصتقالا اصلا لخال للا ةيركمل نيد تعم ةيدتنلا .
 ے ۹
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 ۱ جامنالا ل ص ف ملا اهدحو ل اجلا: ةم م ةعساتلا دالا

 4 ةمسأ ارقلا ee قحي الوامل وصح لحما ة هير ولا ةدحولا يف

 0 ! a مالا اذه يف

 زورا راخا مدع ةيدتنلا ةلودلا دهعتت)

 الا ةيروسلا دالبلا نيب دعب ايف اطوصح لمتحلا ةدحولا يف ل وخدلا
 01 زردلاةموكسحلا ىلع اهتمفنم ةدئاعلا ةيداصتقالا لئاسملاب صخب ام يف
 00 اتاط راسو
 ٠ افلا نم لكشتت رب ا تادراو  ةرشاعلا ةدالا 31
 ظ يا رالأ لع ساجملا اهضرغي يتلا ةفلتحلا موس ولاو بارلا )١( ةيت الا
 ٠ ةيفسلا يضارالا تادراو (؟) اهفاشتك ١ لمتحلا ةيندعلا مجانملاو

 . نمض اهلاخوا لمتحلا يضارالا يهو ةينامملا ةموكحلل ًاقباس تناك يتلا

 : ي د تادراو نم لبجلا صخب ام () . زوردلا لبج ةقطنم 2
 1 .٠ 2 مللا تايرق لام تادراو )٤( نیطسلفو ايروس 2020

 ےس عبارا ردصلا اهم طقسا کلو هاك ةدانا هذه تشل |
 1 ل ةم ركح ةنازيم نا لع ضنت ىرخأ ةدام حيقنتلا يف ديز دق 00

 بودنلا ةقفاوم دعب الا ةذفان حمصت ال
 3 .E 0 82 (يماسلا

 1 0 قح ال س ةرشع ةيداحلا ةدالا

 1 3 1 1 E 5 لب لا يف
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 انباع" ا يلا مل يي

 اوي

 ىلع ررشب نا لمجلا ة همو 6 سلجم نکی ل ةرسع ةيناثلا ةدالا

EEE 

 نم ردص اذا هدم ءاهسنا لبق ق الا ةيحنت نيدلا ا ةراختسا ٠

 نا ةموكحلا سال نكمي) . ةيؤيملا لبجلا ملاصم يفانت لاغفا E احلا
 قلعتلا صاخلا نوناقلاب ةروكذلا لاوحالايف هبدتنلا ةلودلا نم بلطي
 رارق ةبدتنلا ةلودلا ذختتو ك الا ةيحنت هقئاظوو املا ةيحالصب
 ( نيدلا ءاسؤر ةراشتسا دعب نالا اذه ف

 لبجلا ةم وكحو ةينس) رغلا طا )| نا: م ةرشع ةكاثلا ةداملا

 ةيندلا ةطلسلل زوجي الو « ةينيدلا رومالا يف قالطالا ىلع ناخد ل
 مهيحنت الو نيدلا ءاسؤر لزع

 م اک قمت ةدالا هذه تداک

 ىلع ةظفاحملا لبجلا ةموكح دمت ا :

 تايلفألا یر
 حقنا ل ةدا اما هزه تا

 ند ا 1 مهلا ”ريتركس نم هيلع عقول قافتالا اما
 نا مهل هلوقب زوردلا عد شرطالا اشان لش ناک و ًاموتكم هصن قبو

 ةووضلا: هدو ةالبلا له ةيلع ىق 0 بلطلا تلثق دق ةطلسلا

لو لبجلا لا نوسن رذلالاخدا نم منو 0 3
مهادقأ اوت E الۇھ ك

 ٍ 

 مقو يذلإ قاقتالا اوعاري مو ىتح لص الا يلطلل اوتقتلي مل ليف
 باسل تندغ فحصلا 50 ر>ؤم رشن يذلاو 0 رر

 » لمجلا ٤ ةرضاخلا ةروثلا كلذ 38



 ( لورا اطلب ةدوك 0 لیلا ىف ہول اا

 ٠ زورا ليلع ىرادالا لالقتسالاب اننرف تارتعا

 د ورال لع - يزردلا يناينلا سلهملا
 نيملا ف جايه اي وسن رفلا ةيضوفللا ةطخ - ش الا كب

 - ملس ريمالا ةافو - قشمد يف شرطالا ماسريمالا ب

 تلا باختتا ةيفيك ةءاينلاب اه اح هر نالا نفت

 7 6 أح هدب راك

 هدأ اک رجنخ هدأ ةثداح

 قرش دودح ىلا اشا ناطلس ليحز ب هع اشو ناطاس

 ةديكم د هعاج داللبلا كلت رومأ دالو قو و ندرآلا

 | هع ا ا ا دوغ هلع ةا وتتزنلا

 1 ,لبج لالقتساب ةيدتنملا ةلودلا تفرتعا ١57١ هنس ليربا ه يف

 . ا ا لوخ هنم ٠ يفو ارادا ”ةلالقتسا زوردلا

 7 Yo e لسرأف 00 ةموكحلا فلا قح وروغ لارا نم



 ر ا
 لوالا مويلا يف ءاديوسلا يف عاتجالا ىلا لبجلا ءاعز عيج وعدي هنم
 ًاريمأهب اودا مب ءامدا دقعلمتكا الو هتوعد و يلاتلا وبامرهش نم

 ٍ ىلع ةعطاقم ةرمشع كدا ىلا لبجلا مس 8 اوررقو مهليج ىلع

 هبختني يبين ساجم فلؤي نو يركسع طباضو يكلم ريدم اهنم لك

 نابودنم ةعطاقم لك نع 2 بود نأ لع 1 ًاءاختنا بعشلا
 چھ

 ف عرشو بختنلا يبايناا'سلجلا دقع ١57١ ةنس ا 3 يفو

 ةقيرطلا لع نريد لا باختنا ةيلع ترجو ةيلحلا ةموكحلا فيلأت
 ريزرنادا Ea نأ ىلع رارقلا رق سا مث ةيبسشلا

 0 يناهو راي 37 رامعو دوسالا 2 دادقلاو يمرافلا ناملس ىلا ا

 رغصالاو رمحالاو رمذخالا نوللا نم فلأتف نىدا ءاهبو دوعسم
 تاعطاقأا ىلا ًازمرةمج ٠۳ رسيالا هبناج ىلعممرو دوسالاو قرزالاو ٠

 لبجلا باوت اهنع بوني يتلا ةرشع ثالثلا -

 لوالا يزردلا ينباينلا سلجم ا حتتفا ۹۲۱ ةنس وام ۳٦ يفور

 : نادنموقاا هر انتسورملا ا شرطالا ملس ريمالا روصخ ًامسر

ily 

 ةيضرفلادمتعم راغش ويسلا ءاديوسلامدق ٠۹۲۲ ةنس ليريا فو

 ميظع لافتحا يف ايمسر زوردلا
 عالطا يف شرطالا كب بعتمو ميلسريمال'ىلا راغش ويسلادبع مث



 00 ليا يف اجاهتا ت ةيسنرفلا ا يونت يتلا ةطخلا ىلع امهنطاوم

 0 7 012 لر ل يبل اكلي لا شنق
 0 نفر معلا ءانبا لبجلا خباشمو تاوكب مومع ىلا .

 0 ناف 5 ا تابغاكلا غلب دب ال يدنا مالسلاو ةيحتلا دعب

 اروا شضەبب 0 اكفأ ن وقلقي ةدسافلا ضارغالاو تاياغلا يوذ

 اإ ياا ار راقعألاو لاومالا ةدايزو بثارضلا کک |

 1 كاوا ل "درا شرطالا اا ےلس انمع نبا نم ةي نرالا ةموكحلا ٠

 e ا ا ا اغ يف وه نيدسفلا ٠

 مهمو ا هنا ةيسا رفالا ةموكللا نيبو انني س الوا

 نا PT يي
7 8 2 

7 

E 

 7 1 ءيش هنايوتحم نع ةدابز رص نكعال
4 E 

  1یک
4 AS 

 5 یتح يش ليج ع جوتنم نم اهل أم ف همش رفالا ةموكحلا س نا

ele 00 « : :١ 0 00 لاومالاو 1 بئارضلا ةر  

 0 : 8 لا الوأ يف ن 2 نا الرف ت همو 2 لاحر لمم هل E ا : 0

0 | e لظلاو دادبتسالا لبجلا يف ةموكح ٠ 

  2نوقع ؛ يف ةيافك ةثالثلا نيهاربلا هذه دعب نالاو 2

 .اوذبنت نا کنم بولطلاو لبجلا وك ةيسن رفالا ةموكلا لاحر تاب
 وسلا !قيرطلا نع كنواضي نيذلا ةاوغلانب دسغلاكئاوا لك مشبب نم ٠

 ٤ و يف لوالا موفد نم ةاوغلا كئاوا ًاطخ اوةقحو اوملعاو ١

 . ناهر م ع 0 الو 0 لا رايا ف دو
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 ١  00 1ص 0-00 ؤب يريغ ناك يذلا: تق 1 ۰

N : اف س رك SPE 
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 هنالعا ع كردلاريثكت يناشاب ماس انمع نبا ةطخ يف کتاظحالمنع و

 دادعالاو عتمتلا بلطو سمخ وا تال عب رأ وهو .نادغلا ىلع ررقتي ام

 نودير نذلانودسفلا ل هرسف اک ال اذهف كلذ هباشامو کنم
 زاغلا نم زغل اهرايتعا ةيفخ ةدعاسمو اسن رف ةموكح نم کر یقنت كلذ

 هذهو ماهوالا هذه زك نع ةدرج يه اشاب ماس هباغ لب . ةسايسلا

 الإ اووف نتا ملا بلطو راكعالاو لاما ةرثك نم دير راضلل
 ءايقشالا ضعب مدص نم اينا لبجلا ينةموكحداجيا نم الوأن كمت. نأ'
 يذلا دسافنا وضعلا كلذ ميثارج عطق نم ًاثلاث ميجا زيجعت نود
 یقةع امدنع نآلا وهاهو داليلابارخ ىلع لمعي لزب و لازام

 ؟تبغر قيبطت لبق ريغال طقف ناريل نادسقلا ىلع نوكي نايف متبغر

 هريغو مالا اذه نا حرصو بعشلا ءاوهأ عيمج ىلع قفاوي ناو

 لوح تاءاشالا هده نأ ىلا. ارلت و باوا سل ديرك ااو
 يننا نوملعتو ماعلا .يأرلا هاج فولألا دض راريضاو ذانع لك نع
 اشا 0 و انا ردكلا نمعظغ بناج ىلع ناوخالا اهيأ نآلا

 ماہ ما ضشحدلا لک ضحداو ؟بلع ةقيقحلا راكنا زوجيال کیلو

 ورا الوقلوقأ ن داو اد ةا هذاا يف اشاب ملس
 a) وهلال ھدودح لمح وأ ايروس نم نعم جرخنا أسف رثنا اوقدصتالن

 شضرقااو ينا بادتنالا نع اجر ضرا زا
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 دا ىلا راک هينأف انو نم یش ت ناكو ها حال

 ھره ىلا ءاديوسلا داصح هجو امدنع رهشلا انو الأ 2 وهو طمس

 ١ مرز دصح |ودصقو ليحلل ةرواهخا ناروح ىرق ىدجا حمقلا

 لغتشاو مبعرز ضعب اوقلئا ومهورقتحاوةيرقلا كالت لها ماقال فيك
 ناروحو لبجلا هيف كرتشي نأكشوأ ةعاس فصن رادقم رشلا مهني

 اهف راذكس || ا 0 نامر ی۵ نيربكم نبر ماتم 1 واق فکو

 ١ رع نامز نا ند ١ وظعتاو اورظلاف لحوت فوس از رفاهو فيرشلا

 ةدم يف اورظناو ايووس يف اسرف نوكت يذلا نامإلا وه هدو

 بترلإو لالا يف احر ىلع ىغطت هلاجر تناك فك فشلا

 اهيان الاف کد دولخو Iz بلس Sêl رب اولدع فيكو
 لارتجلا ةماقت نا اودلعاو ءايشالا هذه يف رظنلا ىلا موعدا ناوخالا
 زوردلا لمح ردقم هاو < هحو هڏ ايڪ :Sahl نا قرع ورو

 ةصوصخم ةباذع هل ناو ايروش يف ةعقب نسحأ هلمحيس هناو مردق 0

 نأ ١ اطا . نم هنأ کلب نا ا و نر امو 5
 ١ نذلا o رک

 / / ثيح ند رور دلا ليج ريثعل ن 5 وه لب لمي ا اومد 7

 1 لک ماما اوه ناهز عو ولايف ان هراواماخ و عومجلا

 ب بود>والو مدي ىلع أي 0 سهل ناهربلا اهو هرات نسح دک

 امنطاملاو ره 'اهلا 2 كيعل ۾ روغ ةماةنناموقاب اوهعاو هرک ذل

 نا نآلا هيلع تضق ةسايسلا نا نم ةريرشلا ةئنلا كالت هلوقت
 r E 2 N ے 0

 . نوملعت ”بارألا هيف نا كلذ ىلع يدرو قيرم# نود امو ۾ رتي
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  0ا ا رفف ت 1 اتا ىلا جاتحي  eاهعمو ا

 الو هةمدح ف اوصلخاو و مهلطو ةحاصع اومتها نيذلا ص الخا ةدَس :

 | ةطخ نا اوذعاو ضراعملا بزلا فعض يف حرشلا ليوطت مزاي
 لثملا لاق 5 تناك لارنإللا ةماقش : |

 « «ائيلا ءا نأ نل ند وف ودلال ن اسحالا: ب ولقلا معا مر دیر

 رک تموکحلیکشت ىلا موعدا هل مف نومرتملا اها > ناهربلاو

 ٠ نيدسفلا رارشالا كئاوأ دبن ىلا ؟وعذا طو ةحلضم ىلا وعد
 أذهو مهنتهم ةحايقو مهند زرد نامزلا مل هن دنا نذل ةاوغلا 3

 ٠ تاوضلا لا مدشراو ماب هللا لاطاو |

 قحا لبس يف دوال

 شرطالا بءتم : 0 : 0 ساسر

 ولس اهلا نضارغالاو تاياءاايوذ هدي » دا رل انا نايملا نع عو (€

 . اا ةاطلم وبه هروشنم يف شرط الا كب بممتم مهلا راشانيذلا
 '. نييوسا رغلا ىلع هب ركسفلا هرو هراعاش نم لکو شرطالا ,

 زوشدلا كلذ: رش رثأ لع نسحتت م ليجلا ف هلاخلا نا ريغ

 اع شرطالا ماس ريمالأ ليحر ىلا دالبلا. ين جايا دايدزا ىدأو

 ويلوي ىلا 1975 ةنساربوتكا رق امف ثكف قشمد هدا

  AT ainظ

 يفد ا دو# ذاتسالا ريدقلا يساي ىلا تاكا لوقیو :



 ۰ qo نس 1 اا راطقالا ىلا 0 3 ةلحرلا نم
 5 عوق 0 زردلا اب رلا بوشن ىلا تدأ يتلا لماوملا عالطتسال

 : اجلب 1 املس ريمالا نا لوقي نم » كانه نا  ةيروسلا ةروثلا

 1 ١ يا ينيترنا ةيضوفملا نا لب ًاراتخم ةزاحالا هذه بلط ىلا ذئموب

 رتل ءازا ةطخ ذيفنت تمزتعا دق تناك الا الط لا
 ,٠ e « اهلعاهرتي ال الس ريمالا نا

 ر 0 دلو رع هببايغ ءانثا يف ميلس ريمالا نع بانو
 . .ءايعا رلقت ىلا شرط رطالا ملس ريمالا داع 197 ةنش ویلو يقو

 1 0 ل ا ةطاسلا تذيعو اكنارت ير اا لافتين هيضنم

 0 هناكم « هيييراك »

1 

Eشرطالا مل ريمالا لسا ۹۳ 3 ربمتبس 6 يفو  

 اودا e بات شرب زرا لل
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 یح ارهشا ثمل ۳ ةباينلاب لم ا هع است ر هم رک ا

 ىنايتلا لا تاختا ايصا © حببصأ ٠

 نب اكلا ناف لجحلا باختنالا كللذ اهب مت يتلا ةقيرطلا كيلاو ظ

 نم مهمطعمو بتل ياي لا ساجلا ءا اضعا مو تاك هيلا اعد ةيفب راک /

 اوراتخم نا کیلع بج : مط لاقو  ةباتكلاو ةءارقلا نسحب ال _

 عارتقالا قودنص يف قلا اکا ءاش نف عارتقالاب کا اکا

 هفنب فاط مث ءادوس ةقرو یر ًايوسنرف اكاح ءاش نمو ءاضيب ةقرو
 هباذتنا فو ةحيقتلا نعاو اهجتف م قاروالا معج ءاضعالا ىلع

 يبعشلا عارتقالابو ءارالا قافتاب ةبك احلا ٠
KR 

 ةروث وأ « رجنخ مدا » ةثداح تثدح اكتارت راشقسملا دهع يو

 ةيوسنرفلا ةطلساا نا يفةث دالا تالت صخلتتو ىلوالا شرطالا ناطس

 لايتغا ةلواحم يف كارتشالاب رجنخ مدا وءدملا نيلا كلذ يف تمنا .

 ويلوي ۱۷ ليل 2 لحو زوردلا لمح ىلا مدا لیوا وروغ لارتجلا ١

 ذئموي ناک و « ةيرقلا » يف هراد يف اشاب ناطلس ىلع اةيض 1977 ةنس ٠

 هرثا يف دنجلا تقلطا كانه مدا دوجوب ةطلسلا تملع املف اهنع ًايئاغ

 4 ناطلس ىلا ًاباتك لسراف ةمصاملا ءاديوسااىلا هب اونأو هيلغا ودق
 ر رومالا ةالو كمني نأ 2 ءزلا ىلع ىثف هتصق هيلع صقي ا2ا ْ ١
 احدت لب ا 5 لع ريمالا هع نبا ا قراو لاوذلا ارو ىلع راد

 مدا حارس قالطا يف اهنيبو هنيب طسوتي نا هنم ًابلاط ةطلسلا ىلع
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 ا تو قيان انودنلا لا ًاقارغلت هنيع تق ةولا يف ناطل و
 1 باظ همتحو »¢ يدنع ناس يفيض ةناهاو قرم نأ « هرف هل لوشت :

 كر يلع هتوخا عمج هيتيقرب لع ادر قلتي م الو مدا حارس قالطا

 راسو هعامتاو روبربلا كك ده هميبدصو كب ديرفو كب قطصمو

 . ديحولا قيرطلا ثيح ( ءاذيوسلا ىنرغ ) د.دحلا لت ىلا مسار لغ

 ' ةوقلسراومالاب اكتارت راشتسلا متهاف قشمد ىلا ءاديوسلا نم
 اهلعبلغتو امهزانف ناطلس ةوق ةهجاومل ةيركسع

  ضبقلاةعاس قفتاو»:لاق يلب 5. رجنخ مدا ىلع ضبقلا ةياكح ةيروس

 هما هتلباق اهلا: داع الف © ةبرقلا » نع ااغ ناك ًاناطلس نا مدا ىلع

 امرت يتلا يشاولاءدب كراد ضرا تغبص نماي يدلواب ثنا » اهو
a 

 ٍ قىتمو» ًاحمتماطأسف « كفي يع نا كيلع نيف اصلا مارک هل

 ناطاس ىف مدال ىرج ام دئدنع هياع تصقف « كلذ ىف ترصق

 . ةالو ىلا ًاباتك بتكو ىلص مث يبرحلا زوردلا ديشن دشني ذخاو
 . ديلاقت مارتحا كنم وجراف فيض لجرلا اذه نا » هيف لوقي رومالا
 - هيلع اودرب ملف « هاوعد عامساو هنع جارفالإب ةددقلا ةفايضلا
 ءادي وسلا يف ةموكحلا راد ىلع مح ھو راما 2و هتودحا

 ' مفادلا اهرج اوماقاو ةملقلا ىلا رجنخ مد ًاباولقتنا نييوسن رغلا نا
 لسراو . برحلل بهأتلا: ىلا موعدي هموق ىلا بتكف ةشاشرلا

 ىلا رجنخ مدا بلجتل تابابد ثالث هنيع تقولا ين نويورفلا



AF 

هنم لك يفو ريغملا عونلا نم تابايالا. كل: تناكو قشمد
 نالجر ا

 تابابدلاب سعب اف ءادي وسلا ىلع اهي فحزو هعوج ناطاس عمج مث . طقف.

دق نم ضرغلا لالا يف كردأو لولا يف بدت ىهو ثالثا:
 ىلا !مو

حهو نانملا هداوجل قاطاو هقنح دتشافءادب وسلا
 هدحو تايايدلا ىلع مد

وللو 4ب قاحللا نم اون هلا حر نا دا
 در a اا ود كفل ىلع ا

و بيدأف اهصاصر هيلع تقلطا ىلوالا هبايدلا شاد الف هب
 نيتصاص

 هدا وع مهر ضرالا ىلا هتيقدنبب یر لب هجو رج لابی لف هتهبج يف

 هقيسلتسا املا لصوالو رحلا ةدشل وفرع |هؤاطغ ناكو ةياندلا لع:

3 35 
 ۰ $ | م 2

 ىهفو هبايدلا ىلا هداوج هوه نم بوو
 3 هنواعمو اھ داق يلع

ةيماحةكرعمدعب و نيب رخالا نيتبايدلا ىلع هلاحر عم مجه
 ناطلسح رخ

) « هفيل- رصنخلاو ةهمملا نم 5
 تاكل هياور تهنا 

 ىلع لبانقلا تقلاف « ةيرقلا » ىلا تارايطلا نوب وسن رذلا را

 ناطلس اهنم جرفت هرزأ تدش يتلا ىرقلا رتا ىلعو ناطلس راد

 تاوقلا نيبو هب ترادو كتردرالا قرش دودج نإ ألو هلايعو

 دودحلا ىلع ىتش تاشوانم ةيوس؟رفلا

 ناطلس ىلا اودفوأف نييوبنرفلا رومالا ةالو ريص لع ريخأو

 لبا ىلا ةدوملا اهب هعسييقلا طورشلا ةفرمم هنمبلطي ةلوسو اشإ

طف ةثقانملا هدادمتسا نع معزلاب رعاف
 واننا نويوسن رغلا هن« بل

 ليج دودح لخاد ي عامجالا
كمكانهنا ناطلس كرداف روردلا

 ةدي

 دعولا يف رضح كلذ عمو هب عاقيالل هؤادعا هل اهداك ءاذلعإ يع

0000 

 ادع! برع



 0 سرلا نامل ن قورعا 0 ااذق بوصو بدح 1 نم هنا

 ا 8 e هما دګ e نهد برع ا نأ ن هرم اقا

i.در هتمهه ی 2 نييروسلا  

 ىلا ق ر و 9 ْ

 هيلا راشلا طباضلا 9 0 هيتس 3
 اب ةعاسلا كلت ندر و ًاناطلس نا ريغ



 نا هيف هنوربخ هئابرقا ضع رم ًاباتك ءانثالا كالت ف قلت دغ 7

 هدب ىلا ةدوعلا ىلا هنوعديو هعم لهاسلل نودعتسم نييونرتلا |
 1 ىرخا ةرم هب ردغت نا ةطاسلا تلواح اذا هيلا مأمضنالاب هايا نيدعاو» 1

 اہم یتش ًاطورش .نييودقرقلا لح طرتشاو لويقلاب ناف بد 0

 « ةيرقلا » يف هماقع . مار رابط اهنقحلا يتلا ةراسحلا نم لاو نا

 هتعاح نع ًاماع وع اوردصي ناو هراقباو هيشاوم هيلا اردنا ناو |

 اهيفدج وت ئرخا ةهج يا ىلا وابءادي وسلا ىلا باعذلا فلكت ال ناو
 . دمَتف هتيرق يلا ناطلس داعو طورشلا هذه عم اوضرف ةيوسن رق ءرقا

 هل“ زعقناطلسرمتساورخ الا ضميلاب اوثكن ومهدوهءضعل نوي وسا رغلا 1

 ىتح نويوسن رفلا اهرضح ام هلذح يف كرتشي الو ءاديوسلا روزي ال

 راكفالاو سوفنلا دعي دما كلت لالخ ٤ ناكو ةريخالا رولا | تەقوا
 مع رشنيو ةروثلا قوب يف 4 EEE ماع لع نوک |

 دابعلاو داملا رب ص ليبس يف داهجلا

 زوردلا ليج يف رومالا ةالو لفتحا ة؟ه ةنس ليرباو يو

 ةيضوفملا بودنءزهذاو لبجلا لالقتسا نالعا ىلع لوالا ماعلا ءاضقنام : ٠
 هيحو ناطلس نع ةبدتنملا ةلودلا وقع ناعيل ةصرفلا هذه.
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 0 LODE CS ا نا ل

 ا 0 0 1 : ١

EEطال  

 سماخلا لضفلا ٠
 ! ا 0

1 , 7 
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 لحي .هلامعأ - ا 30 نرالا قالخا
 1 ارام يموت ناذنم وقال لإ لهأ ة ةضلرع ب زوردلا.

 زورا 0 يعاسم. طوبح. - ةزاجالا ف .هبيراك

 ا دعوت .ليارسو نورذنإ زوردلا - ”ليارتس لارا دنع

 ظ يوا .قادموقلا والا تداولا تا هب لا قا ئائولا

 ْ هاي ذاطلس لاجرو نيون رفا نيب لاتقلا - ليم لايف نابرام

 ١ <« ناكريما كرو وينلا » ةديرجل ةيروس يف صاخلا بودنملا لاق .

 ةا ولاو سرلا داش دينع لجو هنا. هيبيزاك نتباكتلا فصو 1

 هراقت ري 3 اعرد يف | مطخ هلةيطخ ف ةرم رم دقو نونا اک ىلا ۰

 یوس فزد سلو ةيبحت ذل روطاربمأ انأ : لبجلا 5 بصنم

 : A » رزان لاک مهلماعأسف ریزان ا ند عيطق

 : ي زکال ةديرج يف وران يل ريك يد يرنهويدلالاقو

 رهشأ ىلا زوردلا لبج يف بارطضالا را عجريو » : ةيسيرابلا







 0 رايتلا انا تالغا یرس ببس ناری تلا ۵ یا و
 باودنلاةءينصو زوردلا لبج م اح هیییراک نتباكسلاو ليارع -لارنجلا“ '

 3 وزوردلا ىلع دكني لظ هيبيراك ناف هت مضودو هقيدصو .يأسلا 1 ٠
 داديتسالاو ةدشلا لئاسوب م لسوتلاو موهفاحجإ يف طرقنو مهنا 8

 رشنب ًاريخأ زاف دق ناجيف لارنإلا ناک ام دعب مترو راثآ ىتح 7

 « مهعوبر ىلعمالسلاهيرولا
 قباسلا ةيوكن رغلاءارزولا سيئر قلنا نادو ر لوب ويسلالاقو :
 لجأ » ١976.: ةئس نطسسعا يف هولياق اه نييسراءلا نييفاحصلل . 2

 م < هردش ارو ناك هنر ني ا
 ليخ ىلع ةن رفا ةطلشلا هلو يذلا لل فو ها ١

 ؟ ناك اي ناک ووررلا

 ل :

 :«يراب يدوكيالا» فه ةلاؤم 2 سياربك يد يراد ودسلا لاق

 لابقتسااهروزي هيرق لك ينهل ماقي نأ ىلعرصي هبوب راك نتب اكسلا ناک و 2
 نيتيرق ةرم راز هلا هرعا نم غلبو ءامعزلا راکو ءارمالل ماقي يذلاك 2

 داك اف ا.بمادقأ ىلع هلايقتسا ىلا اهامعز فن نيترواحتم نيتيزرد
  Eهيلا ارذتعاذ « نيبكأ اد يلا ايتأت ل اذا د: . 1

 تاهنجت رّشع ض رف الف و« اینم ردب اع e » امن حاصف 1



 ' ا هاب

 ا ا أثن يذلا فالملا ُّط مالكا ىلا بتاكلا درطتسا 9

 77 ءاديوسلايفقدنقءانب ةلأسملعهيدي راك نقب اكسلاو شرطالا كب بوسن
 ٠ .ددصلا اذه يف يزردلا معزلاو 3 اللا نيب راد ىذلا ثيدحا لسو
 ا ىف ةفايحلا لوق ا د راو رظحأ يتا » محلا لاق
 ٠ يزردلا معزلا هباجاف « قدنفلا يف اولي نا ديرأو لبجلا لها لزانم
 1 هدادجاو هابا نع ارو - ديلاقت ىلع صيرح يعش ناف لاحم اذه »

 ْ ىرأ قئاو ءاشي نم:انيلع ًاميض لحيلو ءاشي نم قدنفلا ىلا بهذيلف

 | نوديزت يذلا ىم الا ءارونم ةيراجم ةحلصم كانه نا قرط نم

 - نكي لف » سيلك يد ويسلا لاق « هل نعذأ نل يننكلو هذفنا نا
 ` نم قيرف ىلع ضبقو هديعو ذفن نا الا هيسيراك نتباكلا نم

 ٠ ٠ «راجحلا نورسسكي مهلسرأو لبجلا يرئاز ةيفاضا ةمهتب ءاهجولا

 ٠ ناكريما كرويوينلا ةديرجل هيروس يف صاخئا بودنملا لاقو
 ٠ ةفلصو هعبط يف هلثم فراك هيسيراك ناناكلا 'نداغم نا قفتاو »

 ١ ىلع لدي اكو تائيسلا نم نالجرلا ناذه هبكترا اب نایب يدنعو
 ٠٠ لع زورا ريض كلذ عمو ةسرطغلا يف ايداكو فرصتلا اءاسا امهنا

 ٠ اوناكو ليارسس لارنجلا طسوتب امهنم اوصلختي نأ نيلمآ اهدادبتسا ٠
Eًايخأو أر يبك اما تحاهنومدةعيوأر يثك هم نوبجعي 00  .. 

 1 ةطق ةثداحاهبرغأو دادتتسالاو روخلا كد رارك نم مهربص ليع

 لاک ليروم نانتويللاو هيبب راك نتباكلا نااهاوشخو ليروم ناثتودللا

 5 قشمد ىلا ليدوم لحر 5 ١ 1| ةمصاع ءاديولا يف تابقي
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 هتطق هيف يسن هنكلو ای لفقاو حسم لجمال هتلئاع
 هَ

 < نافتويللا داع ادفمجرتلوتبرهفا ص لأ را يف تءاج اع ماظلاو

 تعاض دقل » “هل لاقو هييبراك نتباكلاراز ءاديوسلا ىلا ليروم 3

 كت 5 لع یگ أ قمتاو ليروم بك .ةهصراك ناكو «يت حطو

 خالدا ليرومنانتويللا ةطق ىلعةادانأإب 0 راز يدانلا هيلا اعدف ةغاملا 0

 حولا نماهبداثي دانم ةطساوب ءاديوسلا يف نمانلل ناعترابخالا نا .
 ةذاعس نم سعأ :اذدنها»: : هتوض ل خص ذخأو يدانلا بهذف

 هيلا و كحول ملاذا ترم 3و '.ليروم نان ولا ةطق نا م

 .: بتاكل نأق « اود يف ٽه 5 مرغي ةعاس "5 33 قف 2

 يف مهضعبإ جزو ةمارقلا عقد لع اومغرا نيلاهالا نم نيريثكنا ركذا ٠ نا يبسحو ليضفنلاب كلذ دمب ثدح ام لك طسب انه ىلوتا الو » ٠ ٠
 ةلفق لجأ نم تكلذو لكو .طايسلاب مهتم قيرف برضو نجساا

 3 8 ليروم نانتودللا

Eتاثيسلا رئاسةياكح درس نا انلواح اذا انهماقلا  

 يفتكن نا انيأو كلذلو هيب راك نتباكسلا ىلا دنست يتلا تاقبولاو

 نارام يموت واذ وعلا ىلا زوردلا ايفر ىلا ة ةضإ رعلا صن رشا

 نابأيف ةباينلاب هل اك اح نيع يذلا وهو لبجلا يت يتايسلا مقل شر

 مالكلا نمل ام ءى راقلل نيبتيداك ةزاحالاب هيدب براك نتباكلا بايغ

 دحأ دي لع فاؤنا ىلا تلصو دقو اهلا راشلا ة ةضد رع ةروص هذهو 0

 : رصف ىف ةيروسلا ةيضفلا نيلغتشلا راك 00



 ا

 دئاثلا ةيضح ا

 هفالخ ثودح نم فوخلاوثدج ام لوصحو مهاغتلا ءوس نأ
 ك سا تقل .ىلإ اهنابب يل الآ روقألا نع بفم

 هيديراك نتباكسلا
 ' لثم سيساوجلل هييبراك نتباكسلا ةرمضح ناذا حتف ح١

 .يدنفا ياسو هزمح ياو بیطالا نسحو ع وبرج فسوب

 سرادلا يملعمو ةيكر اهتنباو ةبيسن ةأرءالاو يدنفا يمهف يطرشلاو
 دور يملا نم مهقحلام ءايربالاب قل تح ةيذاكلارامخالان وقفي نيذلا

 1 ةنوضاقتن ًاثيش ثر را 1 نع ةمولعم ا تک هل اهالاو

  eنوماعي ال نيذلا كردلا 0 صم لاوحا ماظتنا مدع :

 ارا هرم ا د 90 > ىصملا لمح ىوس ةفيظولا نم

 مالا قوس مهقوسو سانلا فرش 11 لجال ةاصع هديب الا ةاشلاو

 روشة ةدم نحس نيبيذ ةبرق نم طوقرق دماح نا س ۳
 N o SE لو
 دعب اف كلذ حضتا دقو دوسح اهردصم ةياشو

 .برضنم هذلج قزم فحللا ةيعز سم لوبك نيسح نأ ل ٤
 ىلع مالسلا ءالال هبتني ملو ماعلا قيرطلاب ىس هنوكدرجل طايسلا
 ليشوي هد ( يشابنوا) لاروباكلا

 ` عب ينومعلا ىىشتسلا يف مدختسملا يدنفا ياض بلج - ه

  ةةصالم هراد دس رم نیسح نأ اعو نم عاقيالا دصشب تايررد ءاسلا

 ا _
 كل



Kanan RRدب هو  

N 

 ةرذط 4د یشوو ةوادع هل تمس هحصت و كلذ رەش نشم

 موي 8 مايأ 5 رمن هس ةصرف متغاو هب رص هناب ليروم نانتويللا

 ءاسلا يف اًضيأو كلذك رهظلاو فوشكلاهسأر ىلع طايس ةدعدل ًاحابص
 ريسكتب هلجر يف لمت الو هشار لع سال نودي اال هليغشت مم

 ديش لب كالذب فتكي ملو محنلا ةفرغ نمض اليل هعضوو ةراجحلا

 لاح ليروم نانتويللا لع هسدسم رهشأ ءاضوضلا هذه يف هناب هيلع

 رضاع نكن له
 روك ذاا نيربحلاتاياشوي ا يواعد نع قيقحتلا مدع - د

 بيطالا نسح ةياشو نأ ىح نيثداص ةباثع مرابتعالب هالعأ مهم |همإب

 ف لتق دقو ليلا هوجو دا ( هيد رط لده. خيشلا نحال تدأ ا

 سرافو ناماس هيخأو ( ةءرزلا يف ةيوءدرفلا ةيعفدلا لع موها
 رهش ةدم يدفصلا يزاغو شرطالا اشاب نطلب صيصخلا جرغم

 ببد نود لاا برضلاو ةرادجلا ريدكتب فصنو
 11 “د - 3 .٠ “ا ىو

 ايهذ ةريل نيرشعو ةثالث مهعرشتو م اح دالوا فيقو: ال

 قيقك نودبو ةياشو درج

 هب رخو هراد رود ل تيح شوعشملا ههو 2 ل م

 مايقلا لعردقب اي روش هدم يب ىف > ًاحربم أ 2

 ءار الب اذه كرو ليشوي هد لارواكلا اق نمةيلدعلا
 ةعست هسبحو رفكلا نم قيدص نيما ةناهأو برض س ٠٠١

2 

0 E 

4 
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0 



3 5 1 1 

 دا

 و س 5

Or Vs: 3طو دلل  

aا ل 3  ERLE1  
SOR 4 5 44 0 ۶ ا  

 < e ےک

 . يبس توودبو يلق الا برش الو لك أ نود محلا ةفرنب مآ

 e تولا ىلع فرشا یتح يلولاق

aaاا  
 ريل نيرمث هع ةيرقلا مرع يذلا هييب راك نتباكلا لابقتسا يف ادوجوم

 1 كلذ لجال هذ

 ٌْ 000 نبرشع ةمار 8 نامرع ةيرق يلاهأ تفيلكلا هلل 07

 1 ١ هل مهابقتسا ماظتنا

 : هبرضو شرطالا كب د دخلص ماقعاق و — ۳

 هبلا ا لع قيقحب ن ملا ر

 0 مهبرضو م لاف رغيف مايا ةميسة دم یان ا و £

 rc او درجن حللا ءام مهتاقساو ارام اق ءاسمو ايم

 نيرتمذا ةيقاعم مدعو ه ةيح ترهظ يلا مخا اولتق

 ٥ - يعدم نودب ًاديدش ًابرض هب رضو ريج نادح فيقول .
 يبوناق ب بسبل الو يصخش

 ماتا قرم ال ةبرخ ةبرق نم نويحيسم e هالك 0 ظ

 ديدشلا برضلاو ةلماعلا تاذب او رشع ةثالث اونحس

 ا لاخلا يشو تاو ع نم فورش نها ن ۷

 1 3 ۱ ر ا هب رضو ةقاشلا

 قالار ةروصل سفنب يلع يلا ليعاممأ سراف فيقوت -۸

 ٠ ةلماعلاو ةروصلا سني رع مق فيقوت 18
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 ٠ - زاك نع ًابهذ ةينامع ةريل رشع ةثالث ةمارغ ضرف
 ةا مالا دنع قورسملا دوال ةعبسهتميق هيدلبلا نم قورسم

 1 e سيساوج نٿ ن همهس

 ا ( 3 8 ا 5 8 ل ا اعد

rىورابل نيهاش نال و هد لاووب کا برص كلت  

 8 اع لازوب اکا لاک و ای م معلا لاعب اص يح

 هلدهشتو- لانس ةحا نيه راق“ 5 كلب ناجل يقو حال
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 مهقافرو رهزءليعاساو يزرع: يذنفآ نسر ”نيفوزعلا نيدلا ءاماع
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DEER .د 1  e1 ْ  

 اديدش ادرس هبرضو ةقاشلا لاغشالا 2 امو رع “چ نسو

 ةفيظولا ن 4 هدرطو

 تارابختسال يقوم د دداأ يدوخ م ت”دسد 0 دس ۳۹

 لاحر ضع نهذ ٤ الخ دا دقو ۹س 0 نم ىلع نعل كلذ

 لو لادا نع ا نقتدي ل تاو هريغو ليشو هد لثم ةثعللا

 مهنم الوم أب ريض مهبرضو نيريثك صاخشا نجس كلذ ىدا
 نيروش نم رثك ١ نحس يذلا يللا يعازخ خيشلا

 ةداهش زئاللا برح يدنفا ميركلا دبع ليكولا نجس م٠

 ةياشوب هدرط م ًاموب رششع ةسخ ةقاشلا لاغشالاب

 دال ةا لاال لشو هلك لاله فيقوت د م١
 هديدهتو حاملا ءام هؤاقساو لكأ الب مياة محفلا ةفرغيف اهؤاقباو

 ىح روزلا ةدارش ىلع هرامجال ليروم نانتويالا ليق نم حالسلاب

 ظ روما

 ةموكح نم ةظهابلابتاورلا نوضاقتي نيذلا نيملعملا نا - ۲

 3 اف مريكا ةسائرب نسسساو>اوراصو ملعتلا او | 3 لبجلا

 : ياا 1 رجلا يل اهاللا نءمرعلو نورا اوراصو دخاص ۾ 00

 ظ م
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 ينانلا س لا وضمل هب رضو هكا سنترا او شو ءاحزلا

 كردلاو ٠ کلا راوذلإ داسر هدام رك
 هنم رءالا رودص دعب الا أل: الئمشم الب اما كاملا تراص تح

 3 اوخالا 7 فصل و رهشأ' هس نجس ةرهاع ة ةيرق رات - دع ٥

 ' : E 3 نا نو ةقاشلا.

 دا رفن الا ىلع قيقحتا ابا حق مم اذا دئاقلا | ةرضح اب 1 هيلعق «
 تمرغت ةيرق لكو E نحس نم ہ لک نا دالبلا هذه ف متلعاو 1

n 6 100 7-- وچ 

 لكو قيقحتلا ل 2 7 ق اضل 1 2 0 ءار

 تا ا ىلاهالا عرذ قاف ا e 1 لخدتلاب 3 ْ 07 ,

 ْ: ةيوسنأر ملا ةطاذلا رايتخا هيلع عف 6 يذلا لجرلا لامعا يه ١ كالت

 ر را قدر 2 0 ذخالاو ممر و ل ا لها نيدقلا

 1 1 توخ ا ٿب لالقتسالاو 1 ١

 : هش راک نتباک لاوزوردلا عز نیب اهدما لاط درو ذخأ و

  eو هلاوطسيف قشمد قلاع لارا يوا ا 2

 E رك يرق ١و ر و يو
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 اح ونيو نتباكسلا ةيودن رفلا ةيضوفلا تيدتناف ةزاجالاب اسنرف ىلا
r 
4 
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 ٠ ةسايسىلع ديدجلا ك احلا راسف هتزاحا نم دوعي اير ةباينلاب ةنم الدب
 نوبلطي مهلعجو زورالا ىلا هببح ام هفلس ةسايس نع فلتخم ةنرم
 ٠ ملط لبوقف ًايئاهن هييبراك ع هتيبثت نيبو رفلا رومالا ةالو ىلا

 ضفولإ ٠
 ياما وينو رهش يف اوفلاو مم زع نع اونثني زوردلا نا ريغ.

 وول 7 يف راسف مهحومثو مراکو ماعز نماوصع "5 مط اوو

 ٠ .ناباكلاءاقيابهئاحرو يماسلا بودنلا ةلب اتل قشمد قيرطب تريب ىلا .٠
 ام ىف لبارس لارتجلاب توريب ىلا دفولا لوصو زي لصتاف وير

 ٠ ”اهرتضح هراد يف ةصقار ةلفح ةليللا كلت يف ماقأ دق ناكو وينوي ۸

 ٠ لارتملا نم رةش ويسلا ادق قشمد" يف ةيضوقلا بودنم رافش ويسلا

 .:بودنلا هباحاف يزردلا دو ولا ةباكح هفلناو ملأ ءانثا ف لدار

 .©« |١ وأ ثيح رم ا وهج ر نا م لق » : ةنوش يعاسلا

 ٠ .ىرخأ ةرع توريب ىلا ش الا كب بسن داع وينوي 18 يفو

 ٠ ٠ ريمالاو طالبنج كي يلع اع, اهيف زورالا ءاعز نم نيديعز رازو
۶ 

 و ومأ يذنع ال دع هد رک فرا ال يک و نييوس رغلل 1 رش

 E O لادا لا امج رسسأ نا ديرأ .ةماح
 یو لا دوعأ انأو انا HE احلا ماقم ن الا موقي يذلا ونير

 أ ارم و ع كلذ ناك | هع بلطأ ال ينات © .. ًايضاؤ

 )رسال تأ ف ايل. هلق او رطح تدع املا ىف نالسرا. نيمآ
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 .تايقدنبلا ان .کیلق » ل كب بهل لسرأف ىا ةره البا نا

 ¢ نذا م ا

 لارتللا ىلا نيري رقت ءان" الا كلت ف: لسرأ دقونمر نتباكسلا نکو
 حضوأ دقو ومت و ۷ خراب يناثلاو وينو ۲ خراب لوألا لیا

 ىلا بلطو هييبرك نتباكلا دض لبجلا لهأ ةكرح ةروطخ اف

 يفصيو زوردلا ءامعز دفو لباقي نا حاملالا ةحهلب يعاسلا بودنلا
 ليارسلارنجلا نكلو مهتناكمو دفولا ءاضعأ هل فصوو هاوكش ىلا

 نالسراداؤف ريمالا نا عم م دفولا ةلباقم لوالا ريرقتلا هيقلت دعب ضفر

 نا مك لقالا ىلع 0 سج ولو هتلباقم هنم سما ينانبلا بئانلا
 ê ةيضوغلابودنمىلا ااا . رغتلاهيقلت 4 لسرا ل دارس لارتملا ;

 : هصن اذه بناتكم كالذو هب صنم نم وندر نتماكنلا ةلاقاب قشمد 3

 ةيسفنلا هلا ناف وجر نقباكلا ءاعدتسا م ا ناف

 .لاوحالا او فورطظلا الت ال وینو ” يف خرؤلا هرب رقت نم رهظي اك
 « هنم الدب رخإ ًاطباض اوست نا يع زوردل لبج يف ةرضاحلا:

 دادزي لظ جايطلا نا ريغ » . سيلريك يد يرنه وسلا لاق-
 ونير نقباكلا راذنا دعب يأ س ويلو ١ يف تدح نا ىلا ليم لا يف.

 ةعامج نا هاو ريطخ ت رمش نم لقاب ( يعاسلا بودنملل )

 نيبو رفلف همالاو غير هشا ايزرد ًامعز ةيلهأةلذح يف اوناخا نايشلا نم

 .نواعم ) .ليروم نانتويلا لواحو مالا يف ةمردنجلا لاجر لدنق
 حور ىلع مت تاوصا تمفتراف نب رهاظنلا عور ءىدوس نا ( هيبي راك



 ليروم نانت 0 ل عقص "مث بدحو بوح 0 ءادملا ٠

 ۰ هل جالو ا هتهج يف نييراث نيرايع ا قلطاو هبجو

 او وشر ناک اا رط ضاف لمتشت نا كش وت ةنتفلا نا دموي ةلالا ١

 4 هزاح ريب ادت ذاعایلا ب ' مايا دمب اذههيصنم نم لقن دقو س ةياينلاب»

 58 او 0 نم هب رشا ام عم يلاهالا نم قيرفب باقعلا لازتاو.

 ٠ و ا

 ابار e e ابنت 50 0 «

e 0راب 0 اسف رف نو 2 00 0  
 8 ظ ٌْ هيدي راك نئب اكلا ع ي

 را ا ج

 ا هيف ةماقالا ةا م لع مع لوهج ناكم ىلا

 ۰ 00 ةينثلا ا لب رس 3 لوو 2

 اا ءاع عزا ت ةوعد ىلع ی
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 efe ا يا

 .هيودنم ةطساوب وأ هسفنب مهلباقي نال دعتسم هنا مهماهفاو -مهتاهأو ٠
 ظ مهلع ضبق بودنلا ىلع اولخدوقشمد اومدق اذا ىتح (قشمد يف) .

 ْ اولقتعاو

 ف ليا رس لارج ا هبتك يذلا ناتكلا ةَرَوَض ءيراقلا ىلاو»

 ::نأشلا اذه يف قشمد يف هبودنم ىلا دكر ۱١

 تلاکم ايلعلا ةيضوقملا

e١9:76 ةئس ويلي  ) 

 ررر يرتترالا سالا تود للا 1 د

 .ةلودلا ىدل ةيضوغلا نبذل ىلا نانبلو هیروس يف رفرف

 هيروسلا
 . 7 (زوردلا) نيضرحملا ىشەد ىلا اوعدت نأ كتم وا +

 شرا الا م كب 0 كب ا كب له

 ااف 0 0 ا يف عي ب ا طضا 1 نع نياوؤسم 0 يننا

 مسا يغالبإب متأ نونعتسو هيف ةماقالا مهللع متي ناكم يف يدنع

 . ضر فلا اذه راتخ يذلا ناكل
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 0 : ءاضمالا

 زوردلا لبج يف اواظف ءامعزلا رئاسو شرطالا ناطلس اما» ٠

 ایا شرظالا ة رسا نم ةثداث ءاح وم AE فف ناک اذكهو»

 ْ لسد نقلا اولسراو 3 2 مع ضمقف ا ق
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 1 رطاوملا تجاوف عاذو عاش ترا ماو لاا يع ثيل ا تخ

 ٠ ىرقلا عيج يف تاءامجالا دقع نولهالا ىلاوو راكفالا تبرطضاو

 ظ عالطتسالل تارايطلا لاسر! ةرورض رومالا درا ويلوي ١,/يفو-
 ٠ اها عر نم جني مف نامرون نئباكلا ةوقب نور ” اعلا طاسأ هتم ۲۱ يقو

 3 و يف نامروت نباكلا ىنتخاو.لضالا يف 107 اوناكو 5 یوس
 .؛ هطامض عيمج لتقو ةعمعلا '

 ةَ ةقبأسلا ةلاقلا يف اند رس: ىرخأ ةلاقم يف سيل ريك يد ويسا لاقو
 ت رقساىتلاةجيقنلا انيأرو زوردلا ءاعزلاب ليارسلا رجلا ل ءفامةياكح

 . (ًقناهاندروا يذلا) هبا تک نأ يل حوليو . ددصلا اذه يف هتطخ اهنع
 . ىلعو يلاتلا مويلايف رجفلا عولط دنع وأ هنيعمويلا ءاسم يف وشهد غلب

 ٠ جوايد يليلد ويسلا اف لنارس لاما :نا وه مهلا نا لاح لک

 . ءىراقارهظيسو-وياوب ١١ موب ربظ لبق ثمد يئةيضوفلا بودنم
 ا ا لار الو ليام يف اهرشنن ىتلا ةقيثولا نم كلذ لي ياد

 لبلد ويسلا نأ وه انل حواي يذلا نكلو ًاموكم ذمو كیدحلا نم
 . ليلو هبأر ن ءليارس ل |ارثجلا عجريل هتقاط یراصق غرفأ جوليد

 را اكلا ءاعدتسا بوجوب قر لح نع ثحبلا ىلع

 00 اة ْ .هتاطلغ يف دحا كشرال يذلا

 ا ود نا دقتعي هنا 0 يد يره و. ل ناق انهو

 نع لبارس لارج لا عاحرا ليبس يف دوج لأي مل قشمد يف ةيضوفلا :
 يلاتلا باتكلا ءاسلا يف هيلا بدك حلقي مل هنا ىأر امل اريخاو هتطخ
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 و هقناع نع هعب حابصلا ي | ا ا مع ةت ل امفدو الا ىف اهافشول 6ا
 : تاتكلا نفت

 ' ۱۲۹۸ ةرغ : بتكم

 ١ هنس ويلي ١976

 لبجو ةيروس لودىدل هباينلا يالا ضوفلا بودنم نم
 نال ۇرىس ىن رار رمق ىا لاى ردنا رس یارو

 | :----. ما ل مولي هنا رک ذا نا ىلع بجاولا نم ىدأ
OSB NLD نورك 

  Eليج يف نكلو ةماهو ةديغم الاعا كده لمع و ق

 ٠ نم ديال ام رمإ قيقحم دنرا اذا دالبلا هذه ءاختا رئاس ىف اک زوردلا
 ا ا قع فلك لم تاغ هيي راك نم اكلا لبن اهناذعو هرقل اک
 روهظلا يلا رطضا مهنوطس ىلع ءاضةلاو شرطالا لآ ةكوش دضخ

 دارفا مث شرطالا لآ نا ىفخي الو «مزاخلا رهظم نم رثك اه
 _ الو « اباب »ةباثع لبجلا نيد يف امف وضع لك دعي ةهرتحم ةيوق ةرسإ
 جازملا ييصع ناك هيفي راك نتباكلا نا .ث هلا فصن تلق اذا يلاغا"

 ٠ ةريبكلا تالثاملا ءاسؤر عيمج ناو ةريخالا ةدلا يف ًاصوصخو

 يون نادنموةلالب وق دقو هيدبراك نتباکلا لب اسنرف ن آلا نوثوانيال
 نييعت ىلع عمم ءار الاو ونير نتباكلا هب لب وق يذلا فاتهلا ناترع

 عجربو هيييراك نتباكلا ماحلا نوحي هل نإ طارش یوی ف ذا 1
 ءاثالثلا موي 4 اهطدب اس تش ةيقلخو ةيبدا لماوعو تاوفه ىلا اذه 0 ٠

ROS 5 
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 3 يه و تايصخشلا لع le فک ال 1 رصتقت ةلكشلا نا مزال رشق رلرا :

 : مهتاواسن ا ااا نور ل لاو لاد سفن
 ٠ اع, .يوشرف لافتحإلا ى ويم نودلطي ال
 7 4 . ام بارطضا مق ىلا انررطضا اذاو 0 ج لبجلا نا كلاب نع

 ا . دالبلامذه يف ةغلكلاو ةقفنلاةريبكو ًادجةبعص وادج هاتن

 : ١ ةمراي و اننا نوادتماا ردقب ثيح تعشلاو كلاسلا ةددعتلا ةيلمطلا

 . كانه نايلنودكؤير ومالا ن :طاوبإ لع نيعلطلانكنو لتاةم فالا

 0 قالا رع لا قالا ا ع
 لع لارتجلا يديساب ينتامح يتلا يه تارابتعالا هذه عيمش «

 / لاکا ىلا رقت وقتفت ةلكشللا نا حامضلا اذه ينكل لوقا نا

 قاعار رم عم ًافرشم الخ ايلج ناكمالا ف لار ال هنا دقتعا يتناو

 : "فكل N نسا هنا ىرتعا دساو طباض ی وس لوا

 .اذهيفسيلهنا 6 ريش هومادبا اذا ررمذ وا نبغ هيهصيس هنا ىرا ال

 . متانوتركت سو ابا ا د وسا ر هما ماد ام لالذا وا انل ناهنما

 .باسح بس ناس ىرخاةه> نمو ةهج ن ا ھت ونمعت نيذلا

 اهعوجر ةلاح يف ا تبراك نتيا 1 فدهنسي يذلا رطحلا
 رطخلل هن رعت نم ةدئاف كانه سيلو هيدنم رقم

 تحب 5 5 اذهو انتمظعو انتوق راك ئوس لبجلا يف





x 

5 

 ماه

 ه7 تہج
3 



E 
۸ 

 لا ةداغإب .راوقلا ناك اذإ ١
 ةوقلاب لد وتلا لاهل ل لَ مقر اك انئاف ةعدقتلا دارا ٹودح 2

 لا لارو ضر ہلنم انناف انزوف يف بات رب نم دجوي ال هناعمو

 رركتوأي ايان ار اراقب م نا هي راک : 1

 ضبا زوردلا لج ي امام e ةيبدالا 0 اح - ر يحسم 0

 35 : نفل .قشب هادي زب ام برخنف ب ظ

 جوايد يلد SS ءايضمالا 9 1

 لحم لحل ءاديوسلا يلا 1 نان زام 7 و نادم وقل ا 3

E 1مرا و کک ا ن 2 اددع 00 = و 00  

 0 ةيلاطلا ةكرد 1 kis هه 4 اقل هلا ا لاسو مين 00
 قو نق ام E امرا دقو و ام اهد نم نا صتقالاو I) ا

 ةنرق 2 هلم 34 1 نامي و 'قعوأ نعد نم و ف نم . ْ

 دل نعد 0 هنأ ا ل 0 لسرات هيلا 0 ةر رقلا 1 5 ١

a ُّمودقلاب هومنقيلةريغتوق ع عم فرو ا رنا طابشلا ا ةا و هملا  

 ' | هتبهأ ذخا اال نادر ماظل 9 اکا ا كلذ ناک اذا هيلا هب اوتأيل وأ
  هخاحلا نو دا ابدع هبقرتي ناک يذلا ا اذه ‘لغم

 ناکو a اولقتعاو مل ضف ى ةيرقلا نوغلس .الؤه دکب 2

 لاح ىلا لاح نم اوو يلمعلا اهرود يف ةروثلا لوخد دب كا
e a 9 



 هي

 سدلاسلا لصفلا : ظ

 ہرڈ سلا ریا

 يذلا لاتقلا فصو لصفلا اذه يف لوانتي نا فلؤاا دوب ناک

 ليصفتلاب شرطالا اشار ناظاس لاحرو م هي رسل ١ رغلا دونجا نی راد

تامولملا ءاقتسا ف املا ادن سا يلا رداصللا نا ین ال نكلو
 نع 

 . .رداصلاو ةراب ةيونرغلا رداصلا تناك ؤوردلا ليج ي كراملا ريس

 نيعزانتلا نيقيرفلا تاياور نيب نابتاا ناك الو ىرخأ ةيزردلا

 تقولا يف انتعاطتسا يف سيل هنا ثيحو اريك فالتخالاو ايظع
 نا انيأر هيلع تلا جصيو خيراتلا هدب ود 0 نا رضاحلا

 ظ لبحد' ر ةعاس ىلابرملا عوقو ذنملاتقلا راودأ مأ درب انه ىنتكن
 اسنرف ىلا ليارم» لار

 تناك 0 نيد وسن رغلانيب توشسا هذ كرف ل نالوقنف

 ناطاس لاخر نم ةيزرد ةوق تتغاب دقف ۹۲٩ ةنس ولو ١١ موي ي

 ( يف )رفكلا ة ةيرق يف لز < تناك يوسف رفلا دزحلا نم ةليصف اشان

 ملح نم أحلف ادن ا اهددعو ا رقت امتدابا ( ليجلا لخاد

 ثا ةمتمملا تاللا نم ل لصفلا اذه ف فلما مجر )١(

 مش ا مظقملا ةدب رج يف « قرش يسايس بئاكم »



 دج =

 ربخعا ريطو اهسعلق يف اهسيماح عم اونضحمو ءاديوسلا لاافإبد نم ةاجنا

 فالا ةعبرا نعاهعوم لقب ال ةوقةطلسلا تأسف توريبو قشمد ىلإ ٠
 ةطحم يف ةوقلا هذه ت عمح ف وشدم لا رجلا ىلا اهمدايق .. 9 دهع يدنج

 ةيماحلا ذاقنال ءاديوسلا ةدصأق ساطسغأ لوأ مو تراعو عا

  ىتح تمدقتو ةضراعم نودنم 0 الا امو تراسف راوثلابيدأتو . 0

 ا هن ف يف تمقو ثيح يناثلا مويلايف ةعرزملا ءامونارجم تغاب ٠
 انسحمالب ىب أ يذلا ويربلاكب دهس دايقب كانه نوطب ارب اوناكو راوتلا ٠

 ىرەت ودا هع ناو دوحة اهالتق نم ناكو ةكرعملا كالت يف

 ایر ةكرمملا هذه يف تقلب نبر الا ةراننخ نأب ةيزردفلا راش
biراوثلا مغو ٠ اط حر نم نوريثك لتقو تقرفتف وشم لارغجااةلح  

bE 3اهدئاق جني و اهنابابدو اما قدنب و اهمفادمو اهمادعم نم ايظع  

 . عرزا ىلا روفلا ىلع هب تدلع هبابد ىلا اا ثيح سفنالا قش ىلإ

 ةبوسنرفلا ةلا لولف ةدراطم راوثلا لصاو ول هنا نوفراعلا 00
 . امف ةيفاك ىوق دوجو مدما ةمواقهنود نم اهواخدو قشمد اوقلبل ٠
 ٠ يلادتبالا اهرؤد يف ابنوكو ذعموي ةروثلا مظنت مدع نا رهاظلا نكسلو 1

 | زاك فترودعتسي اوذخاو مارق ىلا راوثلا داف كلذ نود لاح ٠
 2 هدورو نورظتنياوناك يذلا يوسنرفلا شيجلا

 ىلا ةعرزلا ةكرعم يف يودنرفلا شيجلا ةبكن ريخ لصو الو -
 فحصلا تعاذاو توړیب ىلا اسنرف نم درت " ىوقلا تذخأ ا

 نودع نيبوسن وفلان أ تو ربی وقثمد يف ابا ملا ةيضونملا ناسلب قطن



 نار افا رو رضو راوثلا د عاضخا ولبخلا ودتلةميظعتةلمح

 3 لوأ ( لا هذه دادغا يف ةلماك يم نيسمح نوبوسن رفلا ىق . روو

 1 دن> نم هممح | وغاطتسا ام لك امف اوم ( ريمتبس ۰ سطدغا

 - يذلا نالماغ لارا لا بطخ دقو تايابدو تارايطو عفادموتادغمو
 ١ ماصوأ ف حزلا موب هدنجيفةبطخ اهكدارقل اسن رف نم ًاصيصخ هب هيج

  لوقلانمانل دب الو .لزانملاو رايدلا قرح عمر نراثا قفرلب امف
 .٠ رمتبس ١١ موب ةرثيسلا يف ةوقلا هذه نم ًابناج اولزان راوثلا ن لا انه

 0 ۰ هذه يف نيبو :رغاا ةراسخ نا ةيرزدلا رداسصملا لوقتو اهومزوف

 ركب ىلع اوديبأ دقو ةعيلط اوناك ٠٠١ مهنم ليتق ۷٠١ تاب ةكرعملا

 ٠*١ مهفارتءإب يهف ةرفيسملا ةكرمم يف زوردلا ةراسخ اماو . مهبأ

 0 ساسر ا ف وسع نإ لياه مهيب ليتق

 ٠ ةاشملا دئاقو

 . اطااحال ا ولا ىلا ربغتبس ۲۳ موي نالماغ لآ رنا. ىشمو

 0 فاك کو لو ةمواقم نود نع رهظاولخ دف اميماح داقنإو

 3 لاا راو ءاديوسلا يف ةدحاو ةعفد ءألا مطق ىتح لالا نجي
 نم ًاديدش الباو اهنوراوي ثالثا امناهج نم راوثلا اهب طاحاو اهيف:
 ٍ 0 طخ ع قو وخ لج طا دي وبلا ءالخا ینا ةوقلا تراطضاف يهصاصر
 00 0 ةرفيسملا ىلإ تداعو اممعجر

 : 1 هذ 9 0 كراعم يف اخ er | راوثلا 0

 2 توريب يفرلعأو . لیتق ٠ تغلب نيبوُسن رغلا ةراسخ ناو اليتق : ٠



 نع ةرابع وهو اهنمم نم لوألا رودلا تمتأ ةلملا نا كلذ رئأ ىلع ٠

 ميعاضخا و ةاصملا 2 ا

 نود نم امتلخذف و ۲ موب اب رح ةيرق لع تغحزق يناثلا زؤدلا

 ةفينع ةكرعم تبشنف ئرع ىلا ةنم ٣ يف تولا م تراسو ةمواقع

3 

 ` اه نوظباري اوناك نينا راوثلا نيبو اهن

 مفادلا نم ةريبك ا يدنج ’Neo .نم ةفلۇم يهو رخ 0

 . ةرعبسلا ىلا لا داديران تهتاو تاعاش ةذغ تماد ةيماح كر
 كاد م اددعو قادم ةيراطب ام او مآ راف ا

 هبراغلان ٠ AN 0‘ 0 ايدتع« 6 ام اورا و خذلان مةريبك ةيكو

 يهوةك رعأا هذه ىف و اوكرتشا نار وح برع نا ا ركذلا ناو 0 ٠

 نارو حرا

 هوم ام ا لو موب نمو اا لمفلابو .

 .: للا تفحز 1 E قافتق ةرولا راما

 ق اهولزاو یر دو رمد دع راوثلا اط نکف ٥ ةدوصم هبابد 03 و 3

 ق 2 ند هدا لو ل زورذدلا e 2 را هک ر عم لوأ 2 0

 حرجو اليتق 5 5 كربلا هده و ل زا 20 1

 : بدأت وهو يناثلا روال ا يهو ءاديوسلا ةيفاخأ ذاقنإ 0

 ویش راك نم وهو :لشرامالا كب بيل هني :٠ نم راک ١

 ةروثلا يف زوردلا ناس رقل ماعلا دئاَقلا وهو ) نيدؤدعلا هلحرو لا
 0 مه> ويش نم  ًاضيأ رهو ركل اشا ا و )ةر 8



a 

 . لا تاذب تسول امهحارج ناو هدي يف يلاثااو هلجر يف لوالا
 نم شيوردلا كب ةزح ةكرملا هذه يف راوثلا داوق نم حرج نمبر
 فالا ةثالثب ةثالثي ءالؤه اهردقيف نيبوسأ رهلا ةراسخ .Lk ليجلا مخ ويش

 ' ريسأو حرج ليتق نيب
 نجا يلا ثداولما هذه يف رظنلا ”ىراقلا أ اذاو :

 ةداق نم ةدراولا تاتالبلا نمو ةيوسن رغلا ةيم زا روانمملا م ذوخأَم

 رودلا يف نوبوسن رغلااهلمع يتلا لامعالا حئاتن نا هل نيبت ةروثلا شوج
 روذلا كراعم اهنع ترفنما يتلا حتاتنلا نم ريثكب لضفأ نكت مل يناثلا
 4۹۲١ ةنس سطسغا ۲٤ موي ءاديوسلا لوخدب ادتبا يذلا لؤالا

 هنم ۲۷ يف ةرفيسلا ىلا ةدوغلاب ىهناو

 ىلإ و

 نأنود نم i رهش نم ىلوالا هنالثلا عيب اسالا تضمو

 ىل ةطلنا نعو ناروج ةلمح نعةديدج ءابناب هبوسن رغلا رداضلا انهتأت

 لامعالا رود نم ثلاثلارودلا يف اهذيفنتررقو نالماغلا رذجلا اهطتخا
 ظ ةيركسملا

 ع ةيروس لتئاسو اذيلا تلقن ءابنالا كلت: تقرت نحماهنيو.

 ةريبك تاوق نوي وسن رفلا لصف ثيح قشمد ةطوغ يف دب يذلا لاتقلا

 :تاباص ءلا ةدراطلا 0 ىلا اج اًواحو نالماغ لارا لا .دونج نم

 ] ْ كانه مهبلع تبلأت يتلا
 3 8 ثيمالبب ةطيخلا نضايرالا ىلع قلطي مما ةطوغلاو
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Eا الك رشغ اخر الاهلی جا رخلاو راجشالا الا نم  
 ةرثك نا نايبا نع ينو . .اهقرشو اهامتو اهبرغ نم قشمدب طيحمو .

 هايلا لوادج عرفتو تاياغلاو لاغدالا ددعتو ارك ابتشاو را
 ةدراطم لمجي كلذ لك نأ -- قرطلاو كلاسلا بعشتو راهنالاو

 تناك اذا ًاصوصخ ةثيدملا شويجلا ىلع ماهلا بعصأ ند
 لقرعمت تاشاشرو ةيءادمو تاک ةزهججو ةرييك یوق نم ةفلؤم

 ىلع ةوالع اذهو مهنماكم یلا ءايقشالاب قاحالا نم اهنكمت الو اهناكرح
 e و + یوس يضار الا هذه فرعي نرم كانه سيل هنأ 02

 00 ةطانلاب 0 ٠

 يهو تس اهنا نظيف قشمد ةقطنم يف هل جاا تاباصملا امأ . 3

 اا ر شان ارام ةا ر یک ا فرد اضع 0
 ةباصعو نش ءاكع دالوأ هباضعو 'يزاحج رمع خيشاا هباصعو طارخلا ۰

 تاباضمااةك ر ةمامااةرادالا هفت كلب بهس ىلوتيو . قس وماةممجا

 نم سانلا هدهش ام يف رساا اذه ناك ارو ةطوغاا ةقطنم يف اهلك 2-6

 را طاراطتأ نيح ةبامع تناك دقو اطار كولس ند
  اهلتاقف مدقت اكنالماغلارنإا شيج نم اهب ءيج يتلا تاوقلا ت ا

 e ةيماح ةك ردم يف دونا نه تنام ت تكفر و يلا لاتق ٠

 3 اوذخأف مهبا راطو ةحتنلاهذه نورظتني اوناك ام مهنالا نو وسار

 الر ر ي وأت 2 E ی ا و رين نوب



E 3كلذل 3 را شاول د و "تجي 1 كم نانا س هو ةيراغم د  ” : 

 الار دقت .لقأ لطفا وع نوذاي مو مو ةلوفلا م هر 1 ٤

 : e : تاباضمل ىلا نيمضنمو السلا. نيراقتم تويبلا م : ا 3

 2 .ةطوقلا داو را لع نوي وسار هلا طابضلا دقتعا قو

 ٌُ اهب 5 ةضافالل .ماقلا عسي ال .ةلئاه لاعأ نم : ريثك يعي وطنت 7 م

 . اوضبقف نيرفاظلا نيحتافلا لود الاقشمد اولخدي نا pe . قيلالالا هلا ْ
 نبلاء ريالا نم منا نوف ةراعلا ل لوقب ًاصخش ۲٤ لع كلانهإ : انه نم 5 ا

 1 م ”صاصإ رأي ا 3 م رمدعأ م موقت واف ٤ تابا ٍصعلا 2 مش لخوا 3 ۰

 لوخدإ اهولخدف: قدشمد ىلا: E اوداعو لاجل ا ىلع موعضو ب : ا

 موفرو اهناكسا سوني اات اوثدحي ناب . .المأ 2

 ماتتا ن رع لاق امو ةطوغلا ف نيرو سذ وغلا اعا نا رهاظلاو . 1

  eTقشمديف مہا يلا يف !اتلا مولا .يف .تاباصفلا لار تمفدا ةركشلا لا /

 5 ناک اهذيغو و .انامزج ةب ار يف ءانلاب ولع ام .ىلع مهن راق اس

 5 نم ةرثكب م هو نوب وسنرعلا| ملبا هب نا نم الدبوقشمد لع موا

 1 وق ميما اويحستا ل رايط و en و ماد 7 مدن :

 : ن 1 وادب ةيلاصال هب يلا نعي .ةيلامثلا ةا

٣ 
٤ 

1 







١ INRA LALLA CES I SA LAE 
  000 eT] REESE EAE Eا

: : 
: 4 1 ٤ 1 > 3 a 3 وم 2 3 3 

A SS 

 ٠ دلي آلو لوالا ضرفلا عاضو ةي الا تكفا اذكعو را او وا 0 ٠
 . زازتمشالاب هنم تلبوقو ندمتلا ماعلا تيضغا اك = طخ الا اطا 0
 ةقيرط اوذفن نييوسنرغلا رومالا ةالو نا لوقلا نم انه دب الو ا

 صاعلا له الا سلا لع مهلب ءائق ا وددس ذا یشمد ريمدت ف کم ْ ا

 ةبكناا نوكستل 0 اهورمدفةيراجتلا قاوسالا ىلعو ةنيدملا نم ٠
 | اهريمدت نودير ةيان لك ىلع ماكحأب م علب انق نوقلطت اوکو مظعأ (
 اهرشاتسا ةر كو ىركشلا لال را كقد ل 0
 | لبانقلا ترمد دقف هلاعالل ارق اهدا يروسلا نون قلا كنملا 00
 اهدحو هيأنملا هذه ىوس ةعاق قل 1 هيف ةعقاولا يجلا ميج 00

 و 8 1 :

 اتقا ١ 0 ۲۰ ءانالثلاوي فو

 : وهو “” سدقلا يف هبناكم نم يلاتلا فارغلتلا مطقلا قلت ا
 رهلظلا دم * : ۲۷ ةعاببلا ءاثلتلا سدقلا 02020
 رصعب مطقملا - لف 7 01 3 0

 دقو اهيرضت تارايطلاو نما ىشمد زورا ناخد ند 0

 ر مقتصرا
 ىف فارقلالا رشن نع كع نأ ريرصتلا لق ررق ةثحابلا فو >0 0

 0 اب ي نا 0 وو كلذ ردص يذلا ا َ
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Jوخلا فارغا 1 كح ل نع ا فاؤملا ناكدقو  
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 ES رو يلا ظ
 تویلد نزاف ضمب يقرا اومرضأو 2 0 ق سی ريزا اوبصنو ةيبونجا ىشمد يحاوض ا 0 ۰

 ا ريثأت موجبل ا
 ۰ ا اخ تاسما ةذح

 - 0 را رفا 7
 نری و



 ا ما ا ةعيرذ د وجو ذختت ا يوت ونت ال ل 3 ٤
 .تاباصملا هذه لاخ“ نم مقي و ءايح هلا و قاوس الا ىلع“ لب انقل 0

 ١ ًالكظمنييحينسلا ءايح قوطي ظارخلا نسحاوميعر ناكو . کشا
 -انه ركّذلا قدتسي امو . انناريجو انناوخإ منأ :مل لئاقو اهناكس

 قالطإ دعا ا ةا ءامجلالا لاا رال نول ود ریٹک نا 8

 مهنا ريجو مهناوخإ نم ةلماجيو ةياعز لك اوقلف لياقلا ٠
 . يف ليصفتلاباميلا دومنسو ماشلاة يكن نع انه هدارراب ينتكن اماذه 8

 . رمصم يف مظملا مقولا نما ناك ام فصن وباتکلااا ذه ن نميلاثلا ءز ءزج
 اذهلوثم ىح ىقلتن ل اننال ةيبرغلاو ةيق رشا راطقالا ر ير ا

 :اهب داہشتساللفل ا تلا قئاث ر وتامولغلا عسيمج عيطلل 5

e E : E 

 . ليا رض لارج لا ءاعدتضا ربخب تافا ا رب 2

 لبق ءاح انه ةيونقرتلا ةموكسملا رازقنا ول ونمت .قبآ رس لارتجلا رخ نىسانا باف رار 1 3
 007 نودي ةيلخادلا اذ رف نوّوس س لع .نييلطلا نكساو 6 6 بارخ



 "نوبت 0 ن 5 لق ةئاعدتسل ا اا ذلك ناکاو اس
 . يزهش ف شفار يد يراه ا عرش امل هناذ يلب ام ءىراقلل :

 00 . موس هيلا وزعيو ليارس لارا ىلع لدحي نااار لوو ونوع

 نم  نيينانبللاو نيبروسلا ديلاقت ضقنو ةبج نم ةيسايسلاو ةزادالا

 7 يلا نوباقلا تو نانملل اک اح الباك ويسملا نب عت لع همولتأو ىرخا ج

 00 كرا فكر تييحنسلا نيدلا”لاح ر هنأ وانم لغو ةفاحتملا هب ديل“
 ۰ نود لوحيلهذوقنب هلسوتم دعلعو 1978 ةنس راتب يف 3 الا باغقا
 ةيناتمللا ةمد ام ا تاباختنالا يف نيبودنلاو نيتخانلا تاوصا ءار

 1 ا کلا مهتعزاب اورهتشا نيذلا ىلا هبرقت ىلعو ةريخاللا
 كلت يفنيهلا بازحا دئارج باتك رئاسو سيلريك يد ويلا عرش

 : داپ ةيبْرَخ ةلح امل ا رف يف سائلا نظ قياس لارنطا اع ج

 000 رانا ىلا هئامنا درج ةيروس يف يالا بودنلا نم لينلا اهي.

 i , تلهذ رالا لع زوردلا لبج :ثواوح تندح ن | قفتا نكسلو 2 :

 00 ا هتلاقا ةبلاط ليارس لارنحلا ىلع ةفورعملا اماه ةيوفرفلا دئارجلا

 :U ريزو وذاك ويسلا بلطلا اذه اودرا نيذلا ةمدقم ف قواك هيما

9 

 1 . اوطانفراعلا رزرو يوم يد ويسلاو ةيجرالا ريزو.نابرب ويسلاو
 0 ا وةفاحصلا ت كاوض a س ەق ويدبلا يا ر ىلع

 . ٠ يذلا وهووبره ويسا ”ًاقيدص لیارس ناك لو يارس لاراب
 : ن اقلخ ناتار واب روس 3 ا ر 8 هنيع ١ ٠



 , لا رتجلا ءاقبا ىلعمزعو هثالمز .ةحيصن لوت يد ددر 7 هلع کا شالا ]
 3 تودنلاز زو زوردلا لمح يف هلاحلا تا | هناريغ نم ىف ليارس 01 ١
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  يفعاشو باز ىلا ماظنلا ةداعا و نب رئاثلاو ةاصعلا تيدأت نع ياسا

 ٠ . ةيتطولا فحصلات ماق ًاددم بلطي لسرأ ليارس لارن+لا نا اسنوف .
 اهله ةدياملاةيوسأ رفلا فحص أ ايحرطاشو تدم وأو تدغرأو تدعقو

 دالملا يف عقب ام ةقيقح هتموك ب يف هيناوتل يعاسلا بودناأ لع

 يف ذمي مل هنا هقانإب ويسملا كردأ كلذ لك ثدح امل - هتطاس ةلومشلا
 وره ويسلا روز. ناىأرف ٍليارس لارنجلل نيثوانلا ةمواقم هتعاطتسا

 : بو>وب ةمئقنو ةيروس زياسلا بودنملا هلأ ي هضواةيل هفيصم ى

 م هريغ نیعت و هتلاقاو هئاعدتسما

 ويسلا ةرايز نع تماكتويقلا ةيوسن رفلا فحصلا تعمجا دقو »

 ريغ وهو ةرايزلا كلن نم داعةراؤولا سيئر نا ىلع ويره م ويسهل هقلنإب
 ومسلا نا ذا هملس 3 هناثحامم اهنع ترفسا ى جلا ةحيقناا ىلا حان رع 5

 رف رارق لك دعو اف لارا | اتما لي نا ضفر ویره

 ماا يف اهجهنا ىلا ةسايسال ارض اناحبتساناشلا اذه ىف ةراؤزلا 2
 ظ ue ءارج نم ناکو هقلناب ورشملا ربضف هترازو 0

 راع ادعومر وطسلا :ةذه u ىت>تافارغاتلا نيعت 0 و

 . ندم ف اهردأغب .نا حجرا ا توريب نم ليارس لاونجلا : 00

 قاس 2 لا نا م اشلا رايد 2 "لحرب وهو ل ارس 31 ذيلف نيمويلا 3

 اودارأ مهاتقو a ىلا تارايطلاو تإببدلاو ا را



- 

 يف بتك هناو « ةيخيوان ةميق قوس » اط سيل زوردلاو انرف نيب

 ءاز ودب E ةيض وغلا بودتم ىلا يضاألا وب راوي

 ‹ مهيلع ضيق نيتما ١ هتتم اواغد اذا ىّتح هتضواقم ىلا زوردلا

 اک قذمد ف هب اينا ةيصوقملا ب بودذدتم جود يليلد نارك ذیلو

 ءامعز ةئباقع هحصني وهيلا رداصلا صالا ركنتدي ًاضيأ ويلور ٠١ يف هيلا

 س ضرعتف » مهلزانم ةبقاع نم هرذحنو ماوكش عامساو رورذلا

 « رطخلل ةيبدالا اسنرف ةلاح -- ىمسم لجأ يلا ولو
 ويلو 7 يف هيلابتك نات رم يو نادنم وقلانأ ليارس رك ذيلو»

 ةوقلاب هيهب راك نتباكلا ةدوع ةمواقم ىلع اومزع زوردلا نا لوقي
 زوردلا ءامعز نا ىلاتلا مويلا يف هغابأ طرد يف تاراحلا ملف سيئر ناو

 نائرع يون" راو مالا مهقلك امهم هيبيراك اولبقي ال نأ اومسقأ
 كب بتم ديعوب هرذني ويلو ٠١ يف ةيضوفلا بودنم ىلإ بتك

 هدد و

 ىلعو قشمد ىلع هنارايطو هعفادم لبانق قالطاب سمأ ةيروش ةمالاس

 تيمانيدلا» يركبلا ل1 توبب اوفسن هلاجر نا رک ذيلو قشمد لهآ
 ًاماقتناو مهليلغا ءاورا

 ع اولا وهو هنأ رک ذیل م ! كلذ لك لیارمس رک ذیل»
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 ران الا كلث بحاص نعلأسو اهضاقناو املالطا دهاشو اهرمدو اپ وخ
 ليارض :هوباحأ ةقطانلا

 تكدف نیذلا ماتيالا بش :ىتم آدغ هنا ليارس رك ذيل لجأ .
 ناو «وآام دقل » : مهنبجأ مباهأ نع مهتاومأ اولأسو مهلهأب هعفادم
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